
 
 

EXAMEN 

Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere va consta în examen 
 

Facultatea Specializarea Forma de 
concurs 

 

Drept 

Drept (IF) Examen la disciplinele Limba română, Economie și Gândire critică 

Drept (ID) 
Examen la disciplinele Limba română, Economie și Gândire critică1 
Admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licență2 

Limbi și 
Literaturi 

Străine 

Limba și Literatura modernă 
(arabă/bulgară/cehă/chineză/croată/
engleză/franceză/germană/italiană/j
aponeză/maghiară/neerlandeză/polo
nă/portugheză/rusă/sârbă/slovacă/ 
spaniolă/turcă/ucraineană) – Limba 

și literatura modernă 
(engleză/franceză/germană/hindi/ 

italiană/neerlandeză/persană/ 
portugheză/rusă/spaniolă/suedeză)/

Limba și literatura latină/Limba și 
literatura română 

Examen scris: Limba și Literatura Arabă A (+limba B*)/Limba și Literatura 
Engleză A (+limba B*)/ Limba și Literatura Franceză A (+limba B*)/ Limba 
și Literatura Germană A (+limba B*)/ Limba și Literatura Neerlandeză A 
(+limba B*) 
 
*Limbi B disponibile pentru programul Limbă și Literatură: 
catalană/coreeană/engleză/franceză/germană/italiană/latină/portughez
ă/rusă/spaniolă/suedeză/română 

Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de licenţă 
 



 

Limbi și 
Literaturi 

Străine 

Traducere și interpretare (Engleză, 
Franceză, Germană, Italiană, 

Spaniolă, Rusă) 

Examen scris 

Psihologie și 
Știiințele 
Educației 

Psihologie Probă scrisă de gândire critică tip grilă. Proba nu necesită pregătire din 
bibliografie.  
Candidații care optează exclusiv pentru programul Psihologie – Științe 
cognitive (Lb. engleză) au posibilitatea de a susține examenul în limba 
engleză. 
Examenul este comun pentru toate cele trei programe, iar repartizarea 
candidaților admiși se face în ordinea opțiunilor exprimate la înscriere 

Psihologie – Științe cognitive (Lb. 
română) 

Psihologie – Științe cognitive (Lb. 
engleză) 

Teologie 
Baptistă 

Artă sacră Probă practică - Desen 

1Concursul va fi același cu cel organizat pentru forma de învățământ IF, urmând ca, în funcție de opțiuni, la forma ID să fie înscriși cei care au obținut minim nota 5 (50 de puncte). 

2Admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licență de la facultatea absolvită anterior. 



  

 

FORMĂ MIXTĂ 

Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă 

Facultatea Specializarea Forma de concurs 

Administraţie şi 
Afaceri 

Administrarea afacerilor/ 
Business Administration  

(în limba engleză) 

Proba 1 – Proba eliminatorie de limbă engleză, notată cu calificativul 
ADMIS/RESPINS; 

Proba 2 – 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de 
Bacalaureat;  

Proba 3 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la 
alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie etc.). 

Fizică 

Fizică 

1. Media generală la examenul de Bacalaureat – 50% 

2. Punctaj obținut la testul grilă – 50% 

Fizică (în limba engleză) 

Fizică medicală 

Fizică informatică 

Fizică tehnologică 

Jurnalism 

Comunicare și relaţii 
publice (ID şi IF) 

Examen scris. Nota finală a candidatului va fi compusă din 50% examen scris (25% 
grila vocabular + 25% argumentare) + 50  nota finală de la Bacalaureat Jurnalism (ID şi IF) 

Publicitate (ID şi IF) 

Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de licenţă 
 



 

Limbi și 
Literaturi 

Străine 
Studii americane 50% examen scris + 50% medie BAC 

Matematică și 
Informatică 

Matematică 

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

Matematică-Informatică 

Matematici Aplicate 

Informatică (IF) 

Tehnologia Informației 

Informatică (ID) 40% media generală de la examenul de Bacalaureat + 60% nota de la proba orală 

Psihologie și 
Știiințele 
Educației 

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar (ID și 

IF) 

1.Probă eliminatorie (oral) – competențe de comunicare și abilități artistice 
(argumentare, dialog, citirea unui text literar/nonliterar la prima vedere) – notată cu 
admis/respins 

2.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 

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar - Buzău 

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar - 

Focșani 

Științe Politice 

Științe Politice  Concursul de admitere constă în două probe: 

1. Alcătuiți o lucrare de maximum 4.000 de caractere despre un subiect politic, pornind 
de la cărți, filme artistice sau documentare, seriale TV sau oricare altă sursă media. 
Textul trebuie să fie original. El va fi redactat în limba secției avute în vedere de 
candidat, notat cu admis/respins. 

Științe Politice (în limba 
engleză) 

Științe Politice (în limba 
franceză) 



  

Studii de securitate 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 disciplină obligatorie de limba română din cadrul examenului de 
Bacalaureat 

b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de Bacalaureat 

Relații Internaționale și 
Studii europene (în limba 

engleză) 

Teologie 
Ortodoxă 

Teologie Ortodoxă 
Asistență Socială 

50% nota la interviu + 50% media examenului de Bacalaureat 

Teologie Ortodoxă 
Didactică 

Teologie Ortodoxă 
Pastorală 

Teologie Ortodoxă 
Pastorală – Extensia la 

Roma, Italia 

Teologie 
Romano-
Catolică 

Teologie Romano-Catolică 
Asistență Socială 

Interviu + Concurs de dosare 

Studii religioase 



  

 

MEDIA  DE  LA  BACALAUREAT  ŞI  ESEU  MOTIVAŢIONAL 

Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere va face pe baza mediei de la Bacalaureat și a unui eseu 
motivaţional 

 
 

Facultatea Specializarea Forma de concurs 

Filosofie Filosofie 
Media generală de la examenul de Bacalaureat  - cu pondere 100% în 
media finală de admitere și Formular de admitere – chestionar, notat 
cu admis/respins 

Geografie 

Geografie  
 
 

Scrisoare de motivaţie notată cu admis/respins și 
100% examenului de Bacalaureat 

Geografia turismului București 

Planificare teritorială – Drobeta Turnu 
Severin 

Cartografie 

Hidrologie și Meteorologie 

Planificare teritorială București 

Geografia mediului 

Geografia turismului (ID) 

Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de licenţă 
 



 
 

Istorie 

Istorie (IF și ID) 
 

 
1. Scrisoare de intenție notată cu admis/respins 
2. Media examenului de Bacalaureat 

Istoria artei 

Relaţii Internaţionale și Studii europene 

Sociologie și 
Asistenţă 
Socială 

Antropologie 1. Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, 
evaluat  cu Admis/Respins, iar ierarhizarea candidaților care au obținut 
calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel: 

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

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

• 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 ). 

Resurse umane 

Sociologie 

Sociology (în limba engleză) 

Asistenţă socială (IF) 

 
Asistenţă Socială (ID) 

Concurs dosare 
Ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul Admis la eseul 
motivaţional se face pe baza mediei de la Bacalaureat. 

Teologie 
Baptistă  

Teologie Baptistă Asistenţă socială 60% notă eseu + 40% Media de la examenul de Bacalaureat 



 
 

 

MEDIA/ NOTELE DE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat  
 

Facultatea Specializarea Forma de 
concurs 

 
 

Administraţie 
şi Afaceri 

Administraţie publică 
50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de 
Bacalaureat; 
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.). 

Administrarea afacerilor 

Administrarea afacerilor (la Focșani) 

Marketing 

Cibernetică informatică 

Biologie 

Biologie 

Concurs de dosare - 100% media de la examenul de Bacalaureat Biochimie 

Ecologie și protecția mediului 

Chimie 

Chimie 

Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100% 
Biochimie tehnologică 

Chimie farmaceutică 

Chimie medicală 

Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de licenţă 
 



 

Geologie și 
Geofizică 

Geologie 

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

Inginerie geologică 

Geofizică 

Litere 

Limba și literatura română – o limbă și 
literatură modernă 

(engleză/franceză/germană/hindi/italiană
/persană/portugheză/rusă/spaniolă) / 

Limba și literatura latină 

Media de admitere = (media examenului de Bacalaureat + nota 
obţinută la proba scrisă de Limba și literatura română a examenului de 
Bacalaureat)/2 

Literatură universală și comparată - o 
limbă şi literatură modernă / latină 

Studii europene    

Etnologie 

Asistenţă managerială și administrativă 

Comunicare și relaţii publice (IF și IFR) 

 Știinţe ale informării și documentării 

 
 

Limbi și 
Literaturi 
Străine 

 
 
 
 
 
 

Limba şi literatura neogreacă - Limba şi 
literatura modernă 

(catalană/coreeană/engleză/franceză/ 
germană/hindi/italiană/ neerlandeză/ 
persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/ 

suedeză)/Limba și literatura latină/Limba 
şi literatura română 

Media de la examenul de Bacalaureat  
 

  

Limba şi literatura rromani - Limba şi 
literatura modernă (engleză/franceză/ 
germană/hindi/italiană/neerlandeză/ 
persană/portugheză/rusă/spaniolă/ 



 

 
 
 
 
 

Limbi și 
Literaturi 
Străine 

 
 

suedeză)/Limba și literatura latină/ Limba 
și literatura română 

Limba și Literatura modernă 
(arabă/bulgară/cehă/chineză/croată/ 
engleză/franceză/germană/italiană/ 

japoneză/maghiară/neerlandeză/polonă/ 
portugheză/rusă/sârbă/slovacă/spaniolă/ 

turcă/ ucraineană) – Limba și literatura 
modernă 

(engleză/franceză/germană/hindi/italiană
/neerlandeză/persană/portugheză/rusă/ 

spaniolă/suedeză)/Limba și literatura 
latină/Limba și literatura română 

Dosar (medie BAC): Limba și Literatura Bulgară A (+limba B*)/Limba și 
literatura și Chineză A (+limba B*) Limba și Literatura Croată A (+limba 
B*)/ Limba și Literatura Italiană A (+limba B*)/ Limba și Literatura 
Japoneză A (+limba B*)/ Limba și Literatura Maghiară A (+limba B*)/ 
Limba și Literatura Portugheză A (+limba B*)/ Limba și Literatura Rusă 
A (+limba B*)/ Limba și Literatura Slovacă A (+limba B*)/ Limba și 
Literatura Spaniolă A (+limba B*) 
 
*Limbi B disponibile pentru programul Limbă și Literatură: 
catalană/coreeană/engleză/franceză/germană/italiană/latină/ 
portugheză/rusă/spaniolă/suedeză/română   

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

Media de la examenul de Bacalaureat** 
 
** Limbi B disponibile pentru programul Limbi moderne aplicate: 

franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă 
    Limbi B disponibile pentru programul Sudii iudaice: 

catalană/coreeană/engleză/franceză/germană/italiană/latină/portughe
ză/rusă/spaniolă/suedeză/română 

Limbi moderne aplicate (Engleză-
Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Rus

ă/Cehă/ Polonă/Slovacă/Croată) 

Studii iudaice 

Psihologie și 
Știinţele 

Educaţiei 

Pedagogie 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 

Psihopedagogie specială 

 


