UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Structura privind admiterea 2022
Studii universitare de licenta

Facultatea

Domeniul de licenţă

Ştiinţe administrative

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Programul de studii universitare
de licenţă

Administraţie publică

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (in limba
engleza) Business administration

Forma
de înv.

IF

Administrarea afacerilor (la Focsani)

Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a
examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie,
Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

IF

Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a
examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, etc.).

IF

Proba 1 - Proba eliminatorie de limbă Engleză, notată cu
calificativul ADMIS/RESPINS
Proba 2 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a
examenului de bacalaureat;
Proba 3 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, etc.).

IF

Proba 1 - Proba eliminatorie de limbă Engleză, notată cu
calificativul ADMIS/RESPINS
Proba 2 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a
examenului de bacalaureat;
Proba 3 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, etc.).

Administratie si
Afaceri

Administrarea afacerilor

Forma de concurs

Marketing

Biologie

Chimie

Marketing

IF

Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a
examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, etc.).
Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a
examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, etc.).

Cibernetică, statistică și
informatică economică

Cibernetică informatică

IF

Biologie
Biologie

Biologie
Biochimie

IF
IF

Stiinta mediului
Chimie
Chimie

Ecologie si protetia mediului
Chimie
Biochimie tehnologică

IF
IF
IF

Chimie
Chimie

Chimie farmaceutică
Chimie medicală

IF
IF

Drept

Drept

IF

Drept
Drept

Drept

ID

Concurs de dosare - 100% media de la bacalaureat

Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

Concurs de admitere la disciplinele: Limba română, Economie și
Gândire critică
Concurs de admitere la disciplinele: Limba română, Economie și
Gândire critică
Admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licență.

Filosofie

Fizică

Filosofie

Filosofie

IF

Fizică

Fizică

IF

Fizică

Fizică (în limba engleză)

IF

Fizică

Fizică medicală

IF

Fizică
Fizică
Ştiinţe inginereşti aplicate
Geografie
Geografie

Fizică informatică
Biofizică
Fizică tehnologică
Geografie
Geografia turismului București

IF
IF
IF
IF
IF

Geografie

Planificare teritorială (la Drobeta Turnu
Severin)

IF

Concurs de dosare: media de la bacalaureat și formular de
admitere notat cu admis/respins

Media obținută la examenul de bacalaureat

Scrisoare de motivație (probă eliminatorie: admis/respins) -

Geografie

Geografie
Geografie

Cartografie
Hidrologie și meteorologie

IF
IF

Geografie
Știința mediului

Planificare teritorială București
Geografia mediului
Geografia turismului

IF
IF
ID

Geologie

IF

Geografie
Geologie
Geologie si Geofizica

Istorie

Inginerie geologica
Inginerie geologica
Geofizica
Istorie
Istorie
Istorie
Istoria artei
Relatii Internationale si Studii Relatii Internationale si Studii
europene
europene
Istorie
Istorie
Comunicare și relații publice
Comunicare și relații publice

Jurnalism si Stiintele
Științe ale comunicării
Comunicarii

Limbă și literatură
Studii culturale
Litere

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

IF
IF
IF
IF
IF

IF
ID
IF

Jurnalism

ID

Publicitate

IF

Publicitate

ID

Limba şi literatura română - o limbă
şi literatură modernă / latină

IF

Ştiinţe ale informării şi documentării
Comunicare şi relaţii publice

Concurs de dosare (media generală de la bacalaureat – cu
pondere 100% în media finală de admitere)

1. Scrisoare de intenție (admis/respins)
2. Media obținută la bacalaureat

ID

Jurnalism

Studii europene
Etnologie
Asistenţă managerială şi
administrativă
Comunicare şi relaţii publice

Scrisoare de motivație (probă eliminatorie: admis/respins) 100% media la Bacalaureat

IF
IF
IF
IF
IF
IFR

Nota - media generală a examenului de bacalaureat - 25%.
Nota - proba Limba și literatura româna a examenului de
bacalaureat - 25%.
Probă scrisă creativitate si expresivitate - (formă diferită pentru
fiecare specializare, conținând elemente de narațiune si
argumentare) – 50%
Media finală a examenului de admitere se va calcula din probele
la care se vor obține note peste 5,00 (cinci). Candidatul care
obține sub nota 5,00 la proba scrisă este respins.

Concurs de dosare:
• Media de admitere = (media examenului de bacalaureat + nota
obținută la proba scrisă de Limba şi literatura română la
bacalaureat)/2

Limbă şi literatură

Limba şi literatura neogreacă Limba şi literatura modernă
(catalană/coreeană/engleză/franceză/
germană/hindi/italiană/ neerlandeză/
persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/
suedeză)/Limba şi literatura română

Limba şi literatura rromani - Limba
şi literatura română/O limbă şi
literatură modernă

IF

Media de la Bacalaureat

IF

Media de la Bacalaureat

O limbă şi literatură modernă (A) O limbă şi literatură modernă (B)
/Limba română

IF

Filologie clasică (Limba şi literatura
latină A - Limba şi literatura greacă
veche B)

IF

Media de la Bacalaureat

Limbi moderne aplicate (EnglezăFranceză/Germană/Spaniolă/Italiană
/Cehă/ Polonă/Slovacă/Croată)

IF

Media de la Bacalaureat

Limba si literatura
Limbi si Literaturi
Straine

Limbi moderne aplicate

Engleza (Nota de la proba scrisă de limba româna de la BAC
50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba engleză
50%), Franceză (Nota de la proba scrisă de limba româna de la
BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba
franceză 50%); Germană avansați (Nota de la proba scrisă de
limba româna de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din
liceu la limba germană 50%); Germană începători (Nota de la
proba scrisă de limba româna de la BAC 50%+Notă ce rezultă
din mediile din liceu la o limba străină 50%); Suedeză, Arabă,
Chineză, Japoneză,Turcă,Spaniolă (Nota de la proba scrisă de
limba româna de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din
liceu la limba străină 50%); Italiană, Portugheză, Rusă,
Maghiară, Slave (Polonă, Sârbă, Ucraineană) (Media de la
Bacalaureat)

Limbi moderne aplicate
Traducători și interpreți (Engleză,
Franceză, Germană, Italiană ,
Spaniolă, Rusă )

IF

Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC (50%) +
Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limba străină (50%). În
cazul în care engleza, franceza sau germana sunt A, atunci media
se face cu nota ce rezultă din mediile de la limba străină
respectivă

Studii americane

IF

Nota de la proba scrisă de limba româna de la BAC 50% + Notă
ce rezultă din mediile din liceu la o limba străină 50%

Studii iudaice

IF

Media de la Bacalaureat

Matematică
Matematică-Informatică
Matematici Aplicate
Informatică

IF
IF
IF
IF

Calculatoare și tehnologia
Informatiei

Tehnologia Informatiei

IF

Informatică

Informatică

ID

40% media generala de la examenul de bacalaureat + 60% proba
orala

IF

Examen scris- probă de cunoștințe tip grilă (din tematică)
Criterii departajare
1. Media examenului de bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
3.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat

IF

Media generală a examenului de Bacalaureat
Criterii departajare
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
2.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat

Studii culturale

Matematică
Matematica si
Informatica

Informatică

Psihologie

Psihologie si Stiintele
Educatiei

Stiinte ale educației

Psihologie

Pedagogie

20% media generala a examenului de bacalaureat +
80% N unde N este un punctaj bazat pe rezultatele obținute la
PROBA SCRISĂ si pe rezultatele la olimpiadele și concursurile
școlare de specialitate

Psihologie

Psihologie – Științe cognitive (Lb.
română)

IF

Examen scris- probă cu două componente:
a) probă scrisă tip grilă (din tematică)
b) probă scrisă de gândire critică tip grilă
Criterii departajare
1. Media examenului de bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
3.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat

IF

Examen scris în limba engleză- probă cu două componente:
a) probă scrisă tip grilă (din tematică)
b) probă scrisă de gândire critică tip grilă
Criterii departajare
1. Media examenului de bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
3.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
(Candidații
vor include obligatoriu în dosarul de înscriere un atestat
lingvistic pentru certificarea competențelor de limbă engleză)

Psihologie – Științe cognitive (Lb.
engleză)
Psihologie

Psihologie si Stiintele
Educatiei
Psihopedagogie speciala

Stiinte ale educației

Pedagogia învățământului primar și
preșcolar
Pedagogia învățământului primar și
preșcolar - Buzău

IF
IF
IF

Pedagogia învățământului primar și
preșcolar - Focșani

IF

Pedagogia învățământului primar și
preșcolar

ID

Antropologie

IF

Media generală a examenului de Bacalaureat
Criterii departajare
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat
2.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de
bacalaureat

Pentru programele la forma de invatamant cu frecvență
admiterea constă în:

Sociologie

Sociologie si Asistenta
Sociala
Sociologie

Resurse umane

IF

1.Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la
înscriere, evaluat cu Admis/Respins. Candidații care optează
pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor
prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză

Sociologie

IF

2. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență
ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

Sociologie in lb. engleză

IF

• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;

Asistenta sociala

IF

• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea
candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie,
Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare,
Fizică, Chimie sau Biologie ).

Asistenta sociala

ID

Concurs dosare, Ierarhizarea candidaților care au obținut
calificativul Admis la eseul motivațional se face pe baza mediei
de la bacalaureat.

IF

Concursul de admitere constă în două probe:
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500
de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins
2. Media obținută la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc
se va face în funcție de:
a. nota de la
disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de
bacalaureat;
b. nota de la a doua
disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Asistenta sociala

Științe politice

Științe politice

Științe politice

Stiinte Politice

Științe politice

Științe politice

Științe politice (în limba engleză)

Științe politice (în limba franceză)

Studii de securitate

IF

Concursul de admitere constă în două probe:
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500
de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins.
Această probă constituie și proba elimiatorie de verificarea
competențelor lingvistice.
2.Media obținută la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc
se va face în funcție de:
a. nota de la
disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de
bacalaureat;
b. nota de la a doua
disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

IF

Concursul de admitere constă în două probe:
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500
de cuvinte, redactată în limba franceză, notată cu admis/respins.
Această probă constituie și proba elimiatorie de verificarea
competențelor lingvistice.
2.Media obținută la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc
se va face în funcție de:
a. nota de la
disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de
bacalaureat;
b. nota de la a doua
disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

IF

Concursul de admitere constă în două probe:
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500
de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins
2. Media obținută la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc
se va face în funcție de:
a. nota de la
disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de
bacalaureat;
b. nota de la a doua
disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Teologie Baptista

Relatii Internationale si Studii Relatii Internationale si studii
europene
europene (in limba engleza)

IF

Teologie

Teologie baptista asistenta sociala

IF

Artă sacră

IF

Teologie
Teologie Ortodoxa

Teologie Ortodoxă Didactică

Arte vizuale
Teologie RomanoCatolica

Teologie Ortodoxă Asistență Socială

Teologie

Teologie Ortodoxă Pastorală
Teologie Ortodoxă Pastorală Extensie la Roma
Teologie romano-catolica asistenta
sociala
Studii religioase

IF
IF
IF
IF
IF
IF

Concursul de admitere constă în două probe:
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500
de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins
Această probă constituie și proba elimiatorie de verificarea
competențelor lingvistice
2. Media obținută la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc
se va face în funcție de:
a. nota de la
disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de
bacalaureat;
b. nota de la a doua
disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.
Concurs de dosare:
60%
nota eseu + 40% Media de la bacalaureat
Interviu de aptitudini socio-umane, portofoliu și media de la
bacalaureat
Interviu de aptitudini socio-umane, dogmatică și media de la
bacalaureat
Interviu de aptitudini socio-umane, dogmatică și media de la
bacalaureat
Interviu de aptitudini socio-umane, dicție și aptitudini muzicale,
dogmatică și media de la bacalaureat
Interviu de aptitudini socio-umane, dicție și aptitudini muzicale,
dogmatică și media de la bacalaureat
Concurs de dosare

