Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Economice

INFO CANDIDAȚI ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
În atenția candidaților care au opțiunea Master in Business Management în dosarul de înscriere

Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Master in Business
Management se va susține Joi, 23.07.2020 la ora 14:00 (online).
Afișarea listei cu candidații înscriși la specializarea Master in Business Management care urmează
să susțină Proba de competență lingvistică eliminatorie* se va face în 23.07.2020 la orele 10.00.
Pentru participarea la Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru
Master in Business Management:
✓ va fi generat un eveniment Google Meet – link-ul evenimentului va fi transmis prin emailul care a fost utilizat la înscriere;
✓ intrarea în Google Meet se va face în 23.07.2020 la orele 13.30;
✓ durata probei este de: 40 min;
✓ legitimarea candidaților se va face prin prezentarea în fața camerei a legitimației de concurs
/ fișei de înscriere și a actului de identitate și prin scrierea cuvântului PREZENT în spațiul
destinat chat-ului;
✓ la începutul întâlnirii veți fi informați asupra modului de derulare a evenimentului:
o evenimentul (examenul) este înregistrat audio și video;
o conversația prin intermediul mesageriei asociate evenimentului va fi înregistrată;
o toate înregistrările se vor stoca în directorul Drive asociat contului Google al admiterii
și păstrate pe server timp de 3 ani.
✓ pe canalul de mesagerie asociat evenimentului va fi postat mesajul:
„Această întâlnire va fi înregistrată audio și video, împreună cu scriptul integral al schimbului
de mesaje din canalul de chat, conform cu prevederile legale. Înregistrarea va fi salvată și
păstrată timp de 3 ani calendaristici în arhiva electronică a facultății. Prin continuarea
participării la acest examen vă dați acordul pentru înregistrarea și stocarea datelor”.
o fiecare candidat, după citirea mesajului, va scrie în spațiul destinat chat-ului: DE
ACORD. În cazul în care candidatul nu este de acord cu condițiile prezentate, este
exclus din examen, iar în procesul-verbal se va consemna acest lucru.
✓ lansarea formularului de examen va fi anunțată prin Google Meet;
✓ după expirarea timpului de lucru platforma de examinare nu va mai permite colectarea
formularelor de examen, iar candidatul al cărui formular nu va fi recepționat va fi considerat
absent.
ATENȚIE:
✓ candidații au obligația ca la momentul conectării, anterior începerii examenului, să aibă
camera deschisă și microfonul pornit
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✓ toți candidații înscriși vor avea camera video a computerului pornită pe durata desfășurării
probei – astfel încât să se asigure vizibilitatea feței
✓ la examen veți avea nevoie de:
o legitimație de concurs / fișă de înscriere + act de identitate
o asigurarea accesului la tehnologie pe durata examenului (browser Chrome, device
(desktop/laptop/tabletă/telefon) și conexiune la Internet
o pentru candidații care nu au cameră web la calculator de tip desktop sau laptop,
conectarea se poate realiza simultan de pe calculator / laptop și telefonul mobil.
✓ candidații care nu au acces la tehnologie pe durata probei
o vor transmite un email la adresa admitere.economice@ulbsibiu.ro până la data de
23.07.2020, orele 12.00;
o vor avea la dispoziție – la sediul Facultății de Științe Economice (Calea Dumbravii nr.
17) – un calculator cu conexiune la Internet pe durata probei.
✓ rezultatele probei, notate cu (admis/respins) vor fi transmise prin email în data de
23.07.2020, orele 17.00.
* Participarea la Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Master in
Business Management este obligatorie pentru candidații care nu au depus la dosarul înscriere unul
dintre următoarele documente în conformitate cu ANEXA 2 din Regulamentul de admitere al ULBS:
A. document care certifică studiile de minimum 6 luni, efectuate în țară și/sau in străinătate, în limba engleză;
B. certificatele lingvistice obtinute de la ULBS, din care reiese explicit minim nivelul B2
C. certificat lingvistic:
✓ Cambridge PET (Distinction) B2
✓ Cambridge FCE (First Certificate in English-grades B,C) B2
✓ Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English-grades B,C) B2
✓ Cambridge FCE/FCE for Schools (Grade A) C1
✓ Cambridge CAE (Certificate in Avanced English -Grades B, C) C1
✓ Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English-Grades A, B, C) C2
✓ Cambridge BEC (Business English Certificate):
o BEC Preliminary (Distinction) B2;
o BEC Vantage (Grades B, C) B2
o BEC Vantage (Grade A) C1
o BEC Higher (Grades B, C) C1
o BEC Higher (Grade A) C2
✓ BULATS (60-75 B2;75-90 C1 ; >90 C2)
✓ ILEC B2/C1
✓ Financial ICFE B2/C1
✓ IELTS (lnternational English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
✓ TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language-lnternet-based Tests) B2 (86-109), C1(110-120)
✓ TOEIC (Test of English for lnternational Communication)-Listening: minimum 400, Reading: minimum
385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
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