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1

Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat în temeiul art. 142 al. 2 al Legii Educației Naționale
(Legea nr. 1/2011), și în conformitate cu articolele 138, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174,
176, 199, 200, 277 şi 304 din aceiași Lege a Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, precum și cu toate prevederile legale aplicabile, aflate în vigoare la
data întocmirii:
• Ordinul MENCS nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de
doctorat pentru anul universitar 2016-2017;
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul
preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
• Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat;
Art. 2.
(1) La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu admiterea se organizează pentru toate
ciclurile de studii universitare, prin concurs, astfel:
a) pentru ciclul I - studii universitare de licență și ciclul II - studii universitare de
master, admiterea se organizează la fiecare facultate a universității, pe domeniile de
studii de licență, la programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau care
sunt acreditate conform legii, respectiv la programele de studii universitare de masterat
acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
b) pentru ciclul III - studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în cadrul
Școlii Doctorale, pe domeniile de studii universitare de doctorat aprobate legal în cadrul
acestuia.
(2) De asemenea, se organizează admitere prin concurs și pentru următoarele tipuri de studii
postuniversitare
a) studii postdoctorale - în cadrul scolii doctorale a universității, la programele de studii
legal constituite;
b) programe de formare și dezvoltare profesională continuă (specializare,
perfecționare etc.) - în cadrul Departamentului de Consultanță, Perfecționare și
Formare Continuă sau în cadrul facultăților (denumite în continuare școală
postuniversitară), conform ofertei educaționale a acestora, cu respectarea legislației în
vigoare;
Art. 3.
(1) Candidații pot concura, conform ofertei educaționale a universității, după caz, pe următoarele
tipuri de locuri:
a) fără taxă, locurile fiind subvenționate de la bugetul de stat;
b) cu taxă, a cărei valoare este aprobată anual de Senatul universității pentru fiecare
program de studii.
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(2) Pentru ciclurile de studii universitare (licență, masterat și doctorat) oferta educațională a
universității poate conține locuri cu taxă și locuri fără taxă. Pentru celelalte tipuri de
studii (studiile postuniversitare precizate la art. 2 al. 2 din prezentul regulament) școlarizarea
se face doar pe locuri cu taxă sau finanțate din alte surse.
(3) Locurile finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii (fără taxă) sunt stabilite
anual prin Ordin al ministrului educației naționale, pe baza cifrelor de școlarizare
aprobate anual prin Hotărâre de Guvern.
(4) Numărul total al candidaților declarați admiși, atât pe locuri subvenționate de la bugetul
de stat, cât și pe locurile cu taxă, nu poate depăși cifra de școlarizare aprobată de ARACIS
pentru fiecare program de studii de licență, respectiv pentru fiecare domeniu de studii
universitare de masterat.
Art. 4. Conform ofertei educaționale a universității, în funcție de ciclurile de studii universitare,
candidații pot opta pentru următoarele forme de organizare a programelor de studii:
a) învățământ cu frecvență (IF) - pentru studiile de licență (ciclul I), master (ciclul II) și
doctorat (ciclul III);
b) învățământ cu frecvență redusă (IFR) - pentru studiile de licență (ciclul I) și master
(ciclul II);
c) învățământ la distanță (ID) - doar pentru studiile de licență (ciclul I).
Art. 5.
(1) Admiterea la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se realizează, pentru fiecare ciclu
de studii universitare (pentru toate tipurile de locuri și formele de organizare a programelor
de studii) și pentru toate tipurile de studii postuniversitare (postdoctorale sau de formare și
dezvoltare profesională continuă), cu respectarea legislației în vigoare, în baza prezentului
regulament, completat cu prevederile criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale
facultăților componente, școlii doctorale și scolii postuniversitare (după caz).
(2) Consiliile facultăților vor elabora criterii specifice / metodologii proprii privind
organizarea și desfășurarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și
master, pentru toate formele de organizare a programelor de studii, în funcție de specificul
fiecărei facultăți, în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația în vigoare. Pentru
prevederile legate de admiterea la programele de învățământ cu frecvență redusă și la
distanță facultățile se vor consulta și vor colabora cu Departamentul pentru Învățământ la
Distanță și Frecvență Redusă din cadrul universității.
(3) Pentru studiile universitare de doctorat și studiile postdoctorale, Școala Doctorală va
elabora un regulament sau o metodologie de admitere pe baza prezentului regulament
și a legislației în vigoare.
(4) Departamentul de consultanță, perfecționare și formare continuă, respectiv facultățile
organizatoare de studii postuniversitare, vor elabora regulamente sau metodologii
proprii de admitere la programele de formare și dezvoltare profesională continuă,
particularizând prevederile prezentului regulament la specificul programelor de studii oferite.
(5) Toate criteriile specifice / metodologiile de admitere menționate anterior (în art. 5) fac
parte integrantă din prezentul regulament de admitere și nu pot conține prevederi
contradictorii acestuia. Acestea vor fi făcute publice prin afișare la sediile și pe site-urile
web ale facultăților, școlii doctorale și școlii postuniversitare.
(6) Criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, anterior menționate (în art. 5), se
vor face publice și vor conține, în mod obligatoriu, informații referitoare la:
a) oferta educațională, respectiv programele de studii și locurile disponibile pentru toate
formele de organizare a acestora, conform cifrelor de școlarizare propuse și/sau
aprobate;
b) calendarul concursului de admitere, pentru fiecare sesiune de concurs, după caz;
c) proba sau probele concursului de admitere, conținutul și modul/modurile de desfășurare
a acesteia/acestora (în scris, oral sau practic - după caz);
d) tematica și bibliografia aferente fiecărei probe de concurs;
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e) criteriul/criteriile de selecție a candidaților și criteriile pentru departajarea candidaților
plasați pe ultimul loc, cu aceeași medie (a se vedea art. 6 al. 7 din prezentul regulament);
f) facilitățile sau condițiile speciale referitoare la admiterea candidaților la concursul de
admitere (pentru candidații cu performanțe deosebite, candidații de diverse etnii,
candidații străini etc.);
g) documentele necesare pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere (conținutul
dosarului de concurs);
h) taxele de înscriere la concursul de admitere;
i) procedura/procedurile de stabilire a subiectelor pentru probele de concurs, a baremelor
sau grilelor de corectare și modalitățile de evaluare/reevaluare a probelor de concurs;
j) comunicarea rezultatelor concursului de admitere (pe probe, provizorii, finale);
k) condițiile în care se depun contestații și modul de rezolvare a acestora;
l) modalitățile de confirmare a locurilor ocupate prin concurs, de renunțare la acestea sau
de retragere a dosarelor de concurs;
m) înmatricularea candidaților declarați admiși, la studiile pentru care au concurat.

2

Organizarea concursului de admitere

Art. 6.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Concursul de admitere poate consta în:
a) susținerea unei/unor probe de concurs, pe baza căreia/cărora sunt evaluați și
clasificați candidații;
b) concurs pe bază de dosare, la care aprecierea candidaților se face pe baza notelor
înregistrate în documentele depuse în dosarele de concurs ale acestora;
c) evaluarea mixtă a candidaților, luând în considerare atât notele obținute la susținerea
probei/probelor de concurs cât și cele înregistrate în documentele depuse la dosarul de
concurs.
În cazurile a) și c), pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive ale
candidaților, probele de concurs pot fi scrise sau/și orale. În unele situații se admit și
probe practice notate. La aceste probe evaluarea candidaților se face cu note de la 1 la
10, putându-se acorda note întregi sau note cu maximum 2 (două) zecimale. Dacă se
realizează evaluarea pe bază de punctaje, punctajele obținute de candidați se vor
transforma obligatoriu în note, pe baza unui sistem de transformare clar, anunțat
candidaților în prealabil.
Dacă este cazul, pentru testarea capacităților artistice sau sportive ale candidaților,
concursul de admitere va conține în mod obligatoriu și o probă practică eliminatorie
(eventual mai multe). Probele eliminatorii se susțin anterior celorlalte probe de
concurs și aprecierea candidaților se face doar cu calificativele admis sau respins.
Unele probe practice, cu excepția celor considerate eliminatorii, pot fi notate și luate în
considerare la clasificarea candidaților.
În cazurile b) și c), anterior prezentate, aprecierea candidaților se poate face, după caz,
doar pe baza mediei generale și/sau a notelor obținute de aceștia la examenele de
bacalaureat, licență, respectiv disertație. În cazul calificativelor obținute de către candidați
la studiile efectuate în alte țări, dacă documentele de absolvire au fost recunoscute și
echivalate conform legii (a se vedea art. 21 al. 2 din prezentul regulament), notele sau
punctele vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România, conform
reglementărilor legale în vigoare.
Nu pot fi luate în calcul mediile sau notele obținute de candidați în anii de studii.
Media minimă de admitere în învățământul superior este 5 (cinci) sau un număr minim
de puncte echivalent. Facultățile pot impune, în elaborarea criteriilor specifice de selecție,
plafoane mai mari de medii sub care candidații să nu poată fi declarați admiși.
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(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Admiterea candidaților în învățământul superior se face în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obținute la concursul de admitere, în limita locurilor disponibile.
Pentru departajarea candidaților plasați pe ultimul loc, cu aceeași medie, se vor aplica
criteriile special prevăzute în acest scop în criteriile specifice / metodologiile de admitere
ale facultăților (vor fi prevăzute minimum două criterii de departajare, astfel încât să nu se
depășească numărul locurilor alocate).
Durata probelor de concurs scrise este de maximum trei ore.
Conform legii, condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare (numărul de locuri)
pentru fiecare program de studii la care se organizează concurs de admitere, se fac
publice în fiecare an de către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea
concursului de admitere.
Concursul pentru admitere la toate formele de învățământ ale studiilor universitare se
poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar 20162017. A doua sesiune a concursului nu se mai desfășoară dacă la prima sesiune se ocupă
toate locurile scoase la concurs. Dacă a doua sesiune are loc, candidații vor candida doar
pe locurile rămase libere după încheierea primei sesiuni a concursului de admitere.
Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se stabilesc prin
criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii ale facultăților și se fac publice,
conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediile facultăților și prin publicare pe
paginile web proprii.
La concursul de admitere pot participa cetățenii români și străini, care îndeplinesc
condițiile prevăzute de lege și de metodologiile specifice elaborate de Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, precum și de prevederile prezentului regulament și ale
criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale facultăților universității. Astfel, pot
participa cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în
statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior, conform unei liste şi
metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice.
Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la
alin. (12) pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei
de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Fiecare
candidat va avea obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoaștere a studiilor.
În aceeași sesiune, candidații se pot înscrie și pot concura pentru admiterea la mai
multe programe de studii, la aceeași facultate sau la facultăți diferite (inclusiv la
universități diferite). Dacă vor fi admiși la mai multe programe de studii, candidații vor
putea alege să studieze simultan la cel mult două programe de studii (indiferent de
instituția de învățământ superior care le oferă), dintre care numai pentru un program de
studii pot beneficia de gratuitate (loc fără taxă), conform legii.
O persoană poate beneficia de finanțare de la buget (loc fără taxă) pentru un singur
program de licență, un singur program de master și un singur program de doctorat.
Costurile aferente depășirii duratelor învățământului gratuit, prevăzute de lege pentru
fiecare program de studii universitare, se suportă de către studenți.
Admiterea la studii universitare de licență poate fi susținută în limba română sau în
limbile minorităților naționale, la programele de studii care funcționează în limba
minorității naționale, dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limbile
respective. Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă
a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va fi susținută în
limba străină de predare a programului respectiv de studii.
8

REGULAMENT

Regulament de organizare și
desfășurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 9 din 169

Ediția 1

Evoluție revizii
1/
03.2016

Emitent: Cabinet Rector

(18) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, alta decât cea a minorităților
naționale, la admitere se va organiza obligatoriu o probă de competență lingvistică,
eliminatorie, evaluată cu calificativele admis sau respins. La această probă, Comisiile de
admitere pe facultăţi, pot recunoaşte certificatele/atestatele lingvistice prezentate în Anexă
2 a prezentului Regulament.
(19) Dobândesc statutul de student (student-doctorand sau cursant, după caz) numai acele
persoane care au fost declarate admise pe listele cu rezultatele finale ale concursului de
admitere și care au urmat procedura de înmatriculare.
(20) Candidaților declarați respinși, celor eliminați sau celor care renunță la concurs sau
la locul obținut prin concurs li se restituie necondiționat dosarele de concurs,
conform legii, fără perceperea vreunei taxe, în cel mult două zile lucrătoare de la
depunerea cererii de restituire.
Art. 7.
(1) Pentru coordonarea activităților privind pregătirea, organizarea și desfășurarea concursului
de admitere, cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea acestuia se constituie Comisia
Centrală de Admitere la universitate.
(2) Rectorul numește secretarul Comisiei Centrale de Admitere (CCA) din rândul cadrelor
didactice cu experiență și îl propune spre validare Senatului universității.
(3) În componența Comisiei Centrale de Admitere intră membri ai Consiliului de administrație
al universității, secretarul Comisiei Centrale de Admitere, alte cadre didactice și personal
didactic auxiliar și nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Componența Comisiei
Centrale de Admitere și atribuțiile acesteia se stabilesc prin decizia rectorului și se validează
de către Senatul universității. Rectorul este președintele Comisiei Centrale de Admitere.
Art. 8.
(1) Cu cel puțin 60 de zile înaintea de începerea concursului de admitere se constituie Comisiile
de admitere ale facultăților, în componența cărora vor intra decanii, prodecanii, secretarii
Comisiilor de admitere ale facultăților, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și
nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Decanii (sau prodecanii desemnați) sunt
președinții Comisiilor de admitere ale facultăților. Aceștia propun secretarii, componenții
Comisiilor de admitere ale facultăților și atribuțiile acestora, care se supun aprobării
Consiliilor facultăților și validării Comisiei Centrale de Admitere.
(2) Comisiile de admitere ale facultăților sunt subordonate Comisiei Centrale de Admitere.
(3) Comisiile de admitere ale facultăților poartă întreaga răspundere pentru organizarea
și desfășurarea concursului de admitere (Ia toate programele de studii oferite de
facultate), respectarea legalității și asigurarea securității subiectelor și lucrărilor, în toate
etapele desfășurării concursului.
Art. 9. În mod analog celor prevăzute la art. 8, se constituie Comisii de admitere în cadrul Școlii
doctorale, Departamentului de Consultanță, Perfecționare și Formare Continuă,
respectiv facultăților în care se organizează programe de studii postuniversitare, cu
minimum 30 de zile înainte de începerea concursului de admitere. Aceste comisii au
structuri asemănătoare și au același statut cu cel al Comisiilor de admitere ale facultăților.
Din punct de vedere al concursului de admitere, acestea sunt asimilabile Comisiilor de
admitere ale facultăților și prevederile referitoare la Comisiile de admitere ale facultăților se
extind și asupra acestora, cu adaptările de rigoare.
Art. 10.
(1) Comisia Centrală de Admitere poate adopta hotărâri/decizii privind buna desfășurare
a organizării și desfășurării concursului de admitere. Hotărârile/deciziile pot completa, în
caz de necesitate, prevederile prezentului regulament sau pot aduce completări sau
modificări în funcție de eventualele prevederi legale care survin. De asemenea, hotărârile
pot viza rezolvarea unor situații deosebite sau neprevăzute (de exemplu înscrierea unui
număr foarte mic de candidați la un program de studii sau redistribuirea unor locuri neocupate
sau cu destinație specială).
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(2) Pentru operativitate, hotărârile Comisiei Centrale de Admitere vor fi aprobate, în regim
de urgentă, de Consiliul de administrație al universității și vor fi ulterior validate de
Senatul universității.
(3) Hotărârile Comisiei Centrale de Admitere se fac publice. Prevederile acestora vor fi puse în
practică de Comisiile de admitere ale facultăților și vor fi urmate de toți candidații la admitere.
Art. 11. Din momentul constituirii lor, Comisia Centrală de Admitere și Comisiile de admitere ale
facultăților vor prelua toate sarcinile privind pregătirea, organizarea, îndrumarea și
controlul concursului de admitere, asigurând coordonarea activității persoanelor
implicate în desfășurarea acestor acțiuni.
Art. 12. Art. 12
(1) Cu 45 de zile înaintea concursului, Comisiile de admitere ale facultăților vor înainta Comisiei
Centrale de Admitere propunerile pentru personalul didactic și nedidactic implicat în
concursul de admitere și lista consumabilelor și a celorlalte elemente de logistică necesare.
(2) Persoanele implicate în concursul de admitere urmează să participe la: elaborarea
subiectelor probelor orale și scrise (eventual practice); evaluarea/reevaluarea lucrărilor
scrise, a probelor orale și a celor practice, după caz; înscrierea candidaților; procesarea
datelor; supravegherea sălilor sau desfășurarea altor activități conexe concursului de
admitere; preluarea și rezolvarea contestațiilor; întocmirea listelor cu rezultatele concursului
de admitere și comunicarea acestora.
Art. 13. Art. 13
(1) Pe parcursul desfășurării concursului de admitere, Comisiilor de admitere ale facultăților li se
vor asigura sedii cu dotări adecvate. De asemenea, acestea vor beneficia de spații potrivite
pentru realizarea înscrierii candidaților la examen și desfășurării probelor de concurs.
(2) Sediile comisiilor trebuie să fie propice întocmirii, multiplicării, preluării, păstrării și difuzării
subiectelor stabilite, păstrării și evaluării lucrărilor scrise ale candidaților, în condiții de deplină
securitate. Acestea trebuie să fie suficient de spațioase deoarece persoanele antrenate în
unele acțiuni nu vor putea părăsi sediile comisiilor în timpul desfășurării acestora.
(3) În sediul Comisiilor de admitere (precum și în celelalte spații în care se desfășoară
activități legate de concursul de admitere) este INTERZIS accesul persoanelor care nu
au atribuții în desfășurarea concursului de admitere și nu posedă legitimații speciale
emise de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, președintele Comisiei
Centrale de Admitere sau președinții Comisiilor de admitere ale facultăților.
(4) Se interzice cu desăvârșire folosirea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicație
în sălile în care se elaborează subiectele, în sălile de concurs și în sălile de
evaluare/reevaluare a lucrărilor candidaților.
Art. 14.
(1) Membrii Comisiei Centrale de Admitere și membrii Comisiilor de admitere ale
facultăților pot fi înlocuiți de președinții comisiilor respective, în următoarele situații:
a) când au printre candidații la concursul de admitere soți, soții, afini sau rude până la gradul
al III-lea, inclusiv;
b) când devin indisponibili din motive de sănătate sau din alte motive obiective.
(2) Înlocuirile vor fi consemnate în hotărâri ale Comisiei Centrale de Admitere, adoptate,
aprobate și validate în conformitate cu prevederile art.10.
Art. 15.
(1) Președintele Comisiei Centrale de Admitere, secondat de secretarul Comisiei Centrale de
Admitere, va realiza instruirea membrilor Comisiei Centrale precum și a președinților și
secretarilor Comisiilor de admitere ale facultăților cu privire la atribuțiile lor în organizarea
și desfășurarea concursului de admitere.
(2) Înainte de începerea concursului, președinții și secretarii Comisiilor de admitere ale
facultăților vor realiza instruirea persoanelor care vor fi implicate în organizarea și
desfășurarea concursului de admitere, precizându-le în mod clar și concis atribuțiile care
le revin. La finalul instruirii se vor întocmi procese verbale semnate de participanți.
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Art. 16.
(1) După încheierea înscrierii candidaților la concursul de admitere, în funcție de numărul
acestora, de numărul și diversitatea disciplinelor aferente probelor de concurs, Comisia
Centrală de Admitere stabilește, pe baza propunerilor înaintate de facultăți (conform art.
12), prin tragere la sorți, următoarele:
a) lista nominală a personalului didactic care urmează a participa la elaborarea
subiectelor;
b) lista nominală a personalului didactic care va fi antrenat în acțiuni de examinare
orală a candidaților, de evaluare a lucrărilor scrise (cu excepția testelor de tip grilă),
de evaluare a probelor practice sau de competență lingvistică (după caz) și de
rezolvare a contestațiilor depuse de candidați.
(2) Listele anterior menționate sunt organizate pe facultăți, pentru toate probele de concurs
aferente. Fiecare listă va conține și persoane de rezervă, care vor fi utilizate în caz de
necesitate.
(3) Pentru probele de concurs care constau în teste tip grilă, Comisiile de admitere ale
facultăților numesc cadrele didactice care vor corecta lucrările candidaților.
Art. 17.
(1) Repartizarea cadrelor didactice și a celorlalte persoane, pentru alte activități decât cele
menționate în art. 16, se face de către președinții sau secretarii Comisiilor de admitere
ale facultăților.
(2) Pe toată durata desfășurării activităților concursului de admitere, întregul personal didactic și
auxiliar desemnat pentru aceasta se va afla la dispoziția Comisiilor de admitere ale
facultăților, pentru a putea fi convocat și mobilizat în mod operativ.
(3) Cei care nu răspund convocării Comisiilor de admitere ale facultăților vor fi considerați
absenți nemotivați și vor fi sancționați corespunzător legii și regulamentelor interne ale
universității.
Art. 18.
(1) Cadrele didactice și alte persoane care se abat de la respectarea prevederilor
criteriilor/metodologiilor de admitere, a prevederilor legale și a atribuțiilor primite sau care
prin activitatea lor prejudiciază buna organizare și desfășurare a concursului, securitatea
deplină a subiectelor și lucrărilor, aprecierea obiectivă a candidaților ori evaluarea și
înregistrarea corectă a rezultatelor concursului, vor fi sancționate disciplinar, conform legii,
regulamentelor și Cartei universității.
(2) În cazul constatării unor abateri, președintele Comisiei Centrale de Admitere sau președinții
Comisiilor de admitere ale facultăților dispun încetarea imediată a atribuțiilor persoanelor
vinovate și înlocuirea lor.
Art. 19.
(1) La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, concursul de admitere pentru studiile
universitare de licență și master, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență,
frecvență redusă și învățământ la distanță) și tipurile de finanțare (fără taxă și cu taxă), se
organizează în perioada iulie - septembrie 2016, conform ofertei educaționale.
(2) Pentru studiile de doctorat admiterea se organizează în septembrie 2016.
(3) În cazul studiilor postuniversitare (postdoctorale și de formare și dezvoltare profesională
continuă) admiterea se realizează în sesiune deschisă. În acest caz oferta educațională
și calendarul admiterii se vor face publice (prin afișare la sediul universității și pagina web a
acesteia) cu cel puțin o lună înainte de susținerea concursului de admitere.
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3
3.1

Desfășurarea concursului de admitere
Înscrierea candidaților

Art. 20.
(1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de
licență și de master, la toate formele de învățământ, se face (pentru fiecare sesiune a
concursului, dacă este cazul) într-o perioadă de minimum 6 zile, la sediile Comisiilor de
admitere ale fiecărei facultăți. Înscrierea candidaților se poate face și online, în condițiile
prevăzute la art. 26 din prezentul regulament. Dacă este cazul, facultățile pot organiza
Subcomisii de admitere în alte localități în care desfășoară diferite programe de studii, de
orice fel.
(2) În cazul celorlalte tipuri de studii perioada minimă de înscriere este tot de 6 zile, însă
înscrierea candidaților se va face la sediul Biroului doctorate al universității - pentru studiile
doctorale și postdoctorale, respectiv la sediul Departamentului de Consultanță,
Perfecționare și Formare Continuă sau la sediile facultăților organizatoare - pentru
studiile postuniversitare de perfecționare, specializare, formare și dezvoltare
profesională continuă.
(3) În regulamentele sau metodologiile de admitere proprii, facultățile stabilesc cu
exactitate perioadele de înscriere, pentru fiecare sesiune a concursului de admitere.
La fel procedează și Școala doctorală, respectiv Departamentul de Consultanță,
Perfecționare și Formare Continuă sau facultățile organizatoare de studii postuniversitare.
(4) Comisiile de admitere ale facultăților vor stabili programe orare zilnice pentru fiecare
perioadă de Înscriere stabilită.
(5) Perioadele și programele orare stabilite pentru înscrierea la concursul de admitere pot fi
modificate doar în condițiile prevăzute de art. 10 al prezentului regulament.
Art. 21.
(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să fie:
a) absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta
- pentru studiile universitare de licență;
b) absolvenți ai ciclului de studii universitare de licență (ai studiilor universitare de lungă
durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare), cu diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă
echivalentă - pentru studiile universitare de master;
c) absolvenți cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată
organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv absolvenți ai ciclului de studii universitare de master, cu diplomă
de master sau echivalentă - pentru studiile universitare de doctorat;
d) absolvenți cu diplomă de doctor în științe sau diplomă echivalentă, obținută cu cel
mult 5 ani înainte de începerea programului de studii - pentru studii postdoctorale;
e) absolvenți care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență (respectiv de
inginer sau urbanist) sau echivalentă - pentru admiterea la studii postuniversitare de
formare și dezvoltare profesională continuă.
(2) În toate cazurile și pentru toate tipurile de studii, diplomele echivalente obținute în
străinătate trebuie să fie recunoscute, ca atare (bacalaureat, licență, master sau doctorat),
de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din
cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (http://www.cnred.edu.ro/).
(3) Absolvenții anului în curs pot prezenta la înscriere, în loc de diplome, adeverințe
eliberate de instituțiile absolvite (licee sau facultăți, după caz), în care sunt precizate
probele de examen, notele obținute la probele de examen și mediile generale obținute
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la examenul de finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licență, master sau doctorat,
după caz).
Art. 22.
(1) În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a absolvenților
învățământului superior de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri
de studii Bologna (școlarizați pe baza fostei legi a învățământului - Legea nr. 84/1995), este
echivalentă cu diploma de studii de master în specialitate, obținută de absolvenții
școlarizați în sistemul Bologna (conform Legii nr. 288/2004, referitoare la organizarea
studiilor universitare pe cele 3 cicluri de studii universitare: licență, master și doctorat).
(2) Candidații care au urmat studiile în regim subvenționat de la bugetul de stat pe întreaga
durată de școlarizare, la programe de studii din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri de
studii Bologna și care dețin diplome în conformitate cu aliniatul anterior, se pot înscrie, pe
baza acestora, fie la concursul de admitere pentru studii de master - numai pe locuri cu
taxă, fie direct la admiterea pentru studii de doctorat - pentru locuri fără sau cu taxă.
(3) Candidații la programele de studii universitare de licență care au urmat parțial studiile în
regim subvenționat de la bugetul de stat, (respectiv un număr de ani mai mic decât durata
normală de studii aferentă specializării absolvite), la programe de studii din perioada
anterioară aplicării celor 3 cicluri de studii Bologna și care dețin diplome în conformitate cu
aliniatul 1, vor putea fi înscriși pe locuri fără taxă, pe baza acestor diplome și a unei
adeverințe din care să rezulte numărul de ani în care au beneficiat de subvenție. Numărul
anilor de studii în care mai pot beneficia de subvenție se calculează ca diferență între durata
normală de studii aferentă specializării din sistemul Bologna și numărul anilor efectuați în
regim fără taxă până în momentul înscrierii la examenul/concursul de admitere din anul 2016.
(4) Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată (absolvenții de colegii
universitare, după Legea nr. 84/1995) pot continua studiile în învățământul universitar de
lungă durată actual (sistem Bologna), în cadrul domeniului studiat inițial sau apropiat
acestuia, în regim de completare de studii. Aceștia vor fi admiși prin concurs, în aceleași
condiții cu ceilalți candidați, pe liste separate, pe locuri subvenționate sau cu taxă, în funcție
de regimul de studii urmat anterior, fără a se depăși capacitatea de școlarizare. Pentru
aceștia facultățile vor echivala examenele promovate anterior și vor stabili eventualele
examene de diferență (conform Regulamentului privind activitatea didactică). La fel se admit,
în an superior, candidații care au întrerupt / abandonat, din diverse motive, studiile de
licența sau master în sistem Bologna.
Art. 23.
(1) La admitere pot candida cetățenii români și, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
aceștia, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cetățenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene.
(2) Admiterea pentru candidații de origine etnică română din Republica Moldova, Republica
Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia,
Republica Croația, Republica Ucraina, Republica Ungară sau diaspora se efectuează în
conformitate cu Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din
România, elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și valabilă pentru
anul școlar/universitar 2016-2017.
(3) În cazul candidaților din Republica Moldova, indiferent de ciclul de studii la care dau
admitere (licență sau master), aceștia trebuie să facă dovada cetățeniei moldovenești, în
cazul în care candidează, în condițiile legii, pe locurile special alocate pentru aceștia de
ministerul de resort. În cazul dublei cetățenii, română și moldovenească, candidații vor
opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu
poate fi schimbată pe parcursul admiterii pentru anul universitar 2016-2017. Participarea la
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concursul de admitere se va face în condițiile specifice opțiunii exprimate. La fel vor proceda
și ceilalți candidați aflați în situații similare.
(4) Candidații de etnie rromă pot candida pentru ocuparea locurilor bugetate rezervate
acestora, conform dispozițiilor ministerului de resort. Candidații care optează pentru locurile
rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație
legală a rromilor (semnată și ștampilată) sau alte documente legale (de la evidența populației,
de exemplu), care atestă apartenența lor la această etnie.
(5) În condițiile legii, locurile rezervate de minister pentru românii de pretutindeni,
candidații din Republica Moldova sau cetățenii de etnie rromă se vor aloca facultăților
de către rectorat, prin Consiliul de administrație și/sau Comisia Centrală de Admitere, putând
fi redistribuite conform solicitării candidaților, în perioada/perioadele de înscriere.
(6) La admitere pot participa și cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene (UE), care
se pot înscrie pentru a studia pe cont propriu valutar (cu taxă în valută), în conformitate
cu prevederile Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini
din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, elaborată
de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și valabilă pentru anul
școlar/universitar 2016 - 2017.
(7) Pot participa la admitere și candidații din țările cu care România a încheiat acorduri
bilaterale privind învățământul, în condițiile prevăzute de respectivele acorduri.
(8) Recunoașterea studiilor efectuate de către candidați în afara României se va realiza în
conformitate cu prevederile art. 6 al.12 și al. 13 din prezentul regulament.
(9) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii
străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba
română eliberat de către instituții abilitate de Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice.
Art. 24.
(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, solicitanții vor întocmi dosare de concurs
conținând acele documente personale specificate în criteriile specifice / metodologiile
de admitere ale facultăților pentru care optează sau care sunt prevăzute de lege sau de
metodologiile elaborate de minister pentru situații speciale (cele precizate în art. 23 al. 2 și
al. 6).
(2) Dosarul de concurs este un dosar plic în care se pun, după caz, următoarele documente:
a) pentru studiile universitare de licență: fișa de înscriere (pe care candidatul o preia
de la Comisia de admitere a facultății, o completează cu opțiunea/opțiunile de concurs și
informațiile personale necesare și o semnează); fotocopie a certificatului de naștere;
fotocopie după actul de identitate; adeverință medicală (de la cabinetele medicale
sau de medicii de familie) în care se va preciza că solicitanții sunt apți medical pentru
programele de studii la care aspiră; 3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x
înălțime); diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta (eventual
adeverință echivalentă - conform art. 21 al. 3, din prezentul regulament), în original
sau copie legalizată (Ia notar); chitanță care dovedește achitarea taxei de înscriere
la concursul de admitere (cu excepția persoanelor scutite de această taxă, conform art.
25 al. 2 și al. 3); alte documente solicitate, după caz, conform legii, criteriilor /
metodologiilor de admitere aplicabile: adeverințe care justifică scutirea de la plata taxei
de admitere, care arată calitatea de student și situația școlară a unor solicitanți etc.;
declarații pe proprie răspundere cu privire la studiile urmate și la regimul de finanțare a
acestora, legitimații de concurs de la admiterea la alte facultăți, fotocopii ale unor
documente necesare (de exemplu certificate de căsătorie sau hotărâri judecătorești
privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitanții aflați în cazuri
speciale etc.;
b) în cazul studiilor universitare de master: aceleași documente ca pentru studiile
universitare de licență (inclusiv alte documente, în funcție de situație) la care se
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adaugă diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau echivalentă
(eventual adeverință echivalentă - conform art. 21 al. 3, din prezentul regulament);
c) pentru studiile universitare de doctorat: aceleași documente ca pentru studiile
universitare de master (inclusiv alte documente, în funcție de situație și de prevederile
metodologiei de admitere la școala doctorală a universității), la care se adaugă diploma
de master sau diploma echivalentă (eventual adeverință echivalentă - conform art.
21 al. 3, din prezentul regulament); fotocopii pentru foile matricole ale studiilor
universitare efectuate, curriculum vitae, lista cu titlurile lucrărilor științifice
elaborate și publicate, certificat de competență lingvistică și alte documente (în
funcție de situație);
d) în cazul studiilor postdoctorale: aceleași documente ca pentru studiile universitare
de doctorat (inclusiv alte documente, în funcție de situație și de prevederile
metodologiei de admitere la școala doctorală a universității), la care se adaugă diploma
de doctor sau diploma echivalentă (eventual adeverință echivalentă, conform art. 21
al. 3, din prezentul regulament);
e) pentru studiile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:
aceleași documente ca pentru studiile universitare de licență (inclusiv alte documente,
în funcție de situație și de tipul programului de studii), la care se adaugă fotocopii
legalizate după diploma de master și/sau de doctor (sau adeverințe echivalente, în
original), dacă este cazul.
(3) Pentru a facilita întocmirea dosarelor de concurs ale candidaților, în Anexa 1 este prezentat
tabelul sinoptic cu documentele necesare la înscriere, în funcție de tipul de studii pentru
care optează candidatul.
(4) Documentele din dosarele de concurs ale candidaților și cele utilizate la înmatricularea
candidaților declarați admiși trebuie să cuprindă, pentru fiecare candidat, informațiile
necesare gestionării corespunzătoare a concursului de admitere și înmatriculării
studenților în Registrul matricol unic (a se vedea anexele OMECTS nr. 3313/2012).
(5) La înscriere, dosarele de concurs întocmite de candidați vor fi verificate de persoanele
desemnate în acest scop de către Comisiile de admitere ale facultăților, care
efectuează înscrierea candidaților și eliberează legitimațiile de concurs doar dacă
dosarele analizate conțin toate documentele necesare. Candidații verifică legitimațiile de
concurs și le preiau numai dacă sunt corect întocmite.
(6) Candidații vor fi rugați să completeze chestionarele elaborate de Biroul de marketing
și relații publice (din cadrul Direcției de Comunicații și Marketing a Universității). Comisiile
de admitere vor colecta chestionarele pe tipuri de studii și le vor preda (Ia sfârșitul admiterii,
cu procese-verbale adecvate) Biroului de marketing și relații publice, în vederea realizării
studiului privind caracteristicile candidaților la admiterea în anul universitar 20162017.
(7) Pentru fiecare domeniu de studii sau program de studii, candidații care nu îndeplinesc
criteriile de stabilire a mediei de admitere nu pot fi înscriși la concursul de admitere.
(8) Dosarele de concurs rămân la comisia de admitere la care s-a făcut înscrierea, care le
va păstra în condiții de securitate (în dulapuri metalice, de exemplu) pe toată perioada
desfășurării concursului de admitere. Candidații primesc și păstrează (pe lângă legitimațiile
de concurs - conform art. 24 al. 5) doar duplicatul/copia fișei de înscriere.
(9) După terminarea perioadei de înscriere opțiunile candidaților, ordinea acestora sau
alte informații conținute de fișele de înscriere nu mai pot fi modificate.
Art. 25.
(1) Taxele de înscriere la concursul de admitere, precum și taxele de înmatriculare și taxele
de studii, se stabilesc anual prin hotărârea Senatului universității, pe baza propunerilor
Consiliilor facultăților și se fac publice. Valorile taxelor stabilite nu pot fi modificate pe
parcursul anului universitar.
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(2) Conform legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor
de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
(3) De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de
admitere, următoarele categorii de candidați:
a) angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează
în prevederea art. 25 al. 2;
b) copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
c) copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
d) orfanii de ambii părinți;
e) tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
f) candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.
(4) Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de la plata taxelor de
studii în cazul ocupării unui loc cu taxă.
(5) După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie
chiar dacă candidații își retrag dosarul de concurs înainte de încheierea perioadei de
înscriere
Art. 26.
(1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face și online la adresa:
http://admitere.ulbsibiu.ro.
(2) În acest caz, solicitanții își vor pregăti toate documentele personale necesare întocmirii
dosarelor de concurs, cu excepția fișelor de înscriere.
(3) Accesând pagina web special destinată admiterii, candidații vor completa pe proprie
răspundere (în baza documentelor personale), fișele de înscriere online, cu toate
informațiile solicitate, inclusiv cele referitoare la dovezile achitării taxelor de înscriere
la
concursul
de
admitere,
pe
numele
candidaților
(cu
menționarea
programelor/domeniilor de studii și facultăților la care aceștia candidează). De asemenea,
vor completa și chestionarul online necesar pentru realizarea studiului privind
caracteristicile candidaților la admiterea În anul universitar 2016-2017.
(4) După completarea integrală a fișelor de înscriere online acestea devin disponibile
candidaților și comisiilor de admitere, sub formă de document imprimabil.
(5) Candidații care s-au înscris online la concursul de admitere trebuie să participe la
toate probele de concurs prevăzute, de la caz la caz, pentru programele de studii la
care concurează. Participarea la concurs se face pe baza actului de identitate și a fișei
de înscriere online (care ține locul legitimației de concurs).
(6) Candidații înscriși online vor prezenta dosarele de concurs Comisiilor de admitere ale
facultăților la care candidează doar în cazul în care sunt declarați admiși sau dacă sunt
pe listele de așteptare, în perioadele de confirmare a ocupării locurilor (conform
calendarelor concursurilor de admitere la care au candidat). Dosarele vor conține toate
documentele necesare, fără excepție. Dacă candidații vor să confirme locuri finanțate de
la buget (fără taxă) dosarele vor conține originalele diplomelor de absolvire specificate de
regulamentele/metodologiile de admitere, în funcție de situație.
(7) Dosarele de concurs întocmite de candidații înscriși online vor fi verificate (Ia
confirmarea ocupării locurilor) de persoanele desemnate în acest scop de Comisiile de
admitere ale facultăților. Dacă informațiile din acestea coincid cu cele declarate în fișele
de Înscriere online atunci candidații pot confirma ocuparea locurilor pentru care au
concurat (sau pot rămâne în așteptare). În caz contrar, se consideră că s-a comis fraudă
și candidații în cauză vor fi eliminați din concurs.
Art. 27.
(1) Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul de studii în România, pentru
candidatele și candidații care și-au schimbat numele (prin căsătorie, înfiere sau hotărâri
judecătorești), înscrierea la concurs se va face cu numele din certificatele de naștere.
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(2) În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza
actului de identitate, se impune ca după numele din certificatul de naștere să fie înscris
în paranteză și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel stabilit prin
hotărâri judecătorești de schimbare a numelui (sau prenumelui, dacă este cazul).
(3) Pentru deosebirea candidaților, între numele și prenumele acestora se vor înscrie inițialele
prenumelor părinților, ale taților sau - după caz - ale mamelor.
Art. 28.
(1) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale,
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice beneficiază de dreptul de a se înscrie,
fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget (fără taxă).
Acești candidați, pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăţi
în instituţii de învăţământ superior de stat, conform H.G. nr. 1004/2002
(2) Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III sau
mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale desfășurate sub egida
ministerului de resort și recunoscute de către acesta, pot să beneficieze de dreptul de a
ocupa un loc subvenționat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs.
(3) În criteriile de admitere specifice fiecărei facultăți, se vor menționa în mod explicit
olimpiade școlare și concursurile naționale recunocute, în general sau pentru fiecare
domeniu de studii.
(4) Pentru programele de studii de licență din domeniile artistice și sportive, facultățile pot
acorda (prin criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii) facilități pentru
înscrierea și admiterea candidaților care au obținut rezultate/performanțe deosebite la
concursuri sau festivaluri artistice internaționale de prestigiu, respectiv la concursuri sportive
continentale, mondiale sau olimpice.
(5) Candidații aflați în situațiile anterior descrise se înscriu la concurs ca și ceilalți candidați,
plătesc taxa de înscriere la concurs, depun la dosarul de concurs dovada distincțiilor
primite și precizează în fișa de înscriere opțiunea/opțiunile de concurs.
(6) Comisiile de concurs ale facultăților verifică autenticitatea dovezilor prezentate și,
după ce fac toate verificările necesare, comunică candidaților dacă beneficiază de
facilitatea de a fi admiși fără concurs, sau nu, după caz.
Art. 29. Art. 29 - Comisiile de admitere ale facultăților afișează zilnic situația numerică a
înscrierilor, atât la sediile facultăților și pe paginile web proprii cât și pe pagina web a
universității (Ia secțiunea destinată admiterii). Situațiile numerice prezentate pot specifica și
numărul candidaților înscriși la două sau mai multe facultăți.
Art. 30. Art. 30 - La încheierea perioadei de înscriere concursul de admitere continuă astfel:
a) pentru concursul pe bază de dosare se trece la clasificarea candidaților pe baza
criteriilor prevăzute pentru departajarea acestora, în criteriile specifice / metodologiile de
admitere ale facultăților și se pregătesc listele inițiale cu rezultatele concursului;
b) pentru concursurile care presupun susținerea unei/unor probe de concurs se trece
la planificarea și pregătirea adecvată a desfășurării acesteia/acestora în funcție de
numărul de candidați înscriși și de resursele facultăților și universității.
3.2

Desfășurarea probelor de concurs și stabilirea rezultatelor

Art. 31.
(1) Probele de concurs, indiferent de tipul lor, se desfășoară pe baza prevederilor detaliat
prezentate în criteriile specifice / metodologiile de admitere elaborate de facultăți
(respectiv de școala doctorală sau cea postuniversitară), cu respectarea tuturor celorlalte
acte normative în vigoare.
(2) Privitor la modul de desfășurare a probelor de concurs, în criteriile / metodologiile de admitere
proprii, facultățile pot adapta în mod corespunzător prevederile metodologiei de
organizare a examenului de bacalaureat (anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010), cu care
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candidații sunt obișnuiți. Pentru candidații cu dizabilități evidente și/sau dovedite,
permanente sau temporare, vor fi prevăzute condiții speciale referitoare la desfășurarea
concursului de admitere, în funcție de tipul probelor de concurs.
(3) Prezentul regulament conține doar principalele aspecte referitoare la desfășurarea
probelor de concurs și evaluarea candidaților.
Art. 32. Probele de concurs se desfășoară în următoarea ordine:
a) proba de competență lingvistică (doar pentru studiile universitare organizate întro limbă străină), proba practică eliminatorie (eventual probele practice eliminatorii),
după caz - în această situație candidații se evaluează cu calificativele admis sau
respins, fiind eliminați din concurs candidații care sunt respinși (chiar și doar la o
singură probă eliminatorie din mai multe);
b) probele scrise, orale sau practice (cu excepția celor eliminatorii), în ordinea stabilită
de facultăți - la care candidații vor primi note pe baza cărora se va face clasificarea
lor, conform regulamentelor sau metodologiilor de admitere ale facultăților.
Art. 33. Pentru fiecare probă de concurs Comisiile de admitere ale facultăților:
a) întocmesc listele nominale ale candidaților înscriși, în ordine alfabetică, organizate
pe domenii de studii/programe de studii pentru fiecare formă de organizare a acestora
(lF, IFR sau ID - a se vedea art. 4), pe discipline de concurs (după caz) și după limba de
susținere a probei (dacă este alta decât limba română);
b) stabilesc data/datele, ora/orele și locul/locurile de desfășurare, în funcție de numărul
de candidați înscriși;
c) afișează listele nominale împreună cu celelalte informații necesare candidaților
(data/datele, ora/orele și locul/locurile de desfășurare; schițe explicative pentru
îndrumarea candidaților spre locurile/sălile de examen; alte informații utile, dacă se
impun);
d) instruiesc toate persoanele care vor fi implicate în desfășurarea probei, cu privire
la atribuțiile care le revin;
e) pregătesc în mod adecvat spațiile de concurs (săli de concurs, terenuri de sport,
ateliere de lucru etc.), inclusiv echipamentele necesare (dacă este cazul) sau locurile
candidaților (prin lipirea pe mese a duplicatelor legitimațiilor de concurs sau a
duplicatelor fișelor de înscriere online, în funcție de situație);
f) stabilesc subiectele de concurs (pe baza tematicilor și bibliografiilor aduse la
cunoștința candidaților, conform regulamentelor/metodologiilor proprii de admitere),
criteriile de evaluare, baremele sau grilele de corectură, după caz, respectând cele
prevăzute de art. 16 din prezentul regulament;
g) multiplică subiectele, baremele sau grilele de corectură, după caz, într-un număr
suficient de exemplare, în condiții de securitate deplină și pregătesc foile de concurs
și ciornele necesare;
h) asigură supravegherea spațiilor de concurs prin alocarea unui număr suficient de
persoane potrivite (pentru probele scrise, în fiecare sală de examen vor fi minimum doi
supraveghetori, desemnați cu maximum două zile înainte de începerea probei, dintre
care unul este numit responsabil de sală);
i) asigură evaluarea corectă a candidaților, în funcție de tipul probei (în condițiile
prevăzute de art. 16 din prezentul regulament).
Art. 34.
(1) În condițiile prevăzute de art. 16 din prezentul regulament, conform prevederilor cuprinse în
criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, fiecare facultate va stabili:
a) subiectele și criteriile de evaluare - pentru probele orale de concurs;
b) criteriile de evaluare, baremele sau cerințele minimale - pentru probele practice de
concurs;
c) subiectele și baremele sau grilele de corectură - pentru probele scrise de concurs.
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(2) La întocmirea subiectelor și la stabilirea modalităților de evaluare, pentru fiecare probă
de concurs vor participa minimum două cadre didactice cu pregătire corespunzătoare,
indiferent de tipul probelor.
(3) Subiectele probelor de concurs orale și scrise rămân secrete până în momentul
susținerii probei de către candidați. Comisiile de admitere ale facultăților vor prevedea în
criteriile / metodologiile proprii, după caz, condiții speciale de securitate și izolare pentru ca
persoanele implicate în întocmirea, multiplicarea și distribuirea acestora să nu comită fraudă
divulgându-Ie candidaților sau altor persoane interesate.
(4) Baremele/grilele de corectură vor fi afișate după încheierea fiecărei probe de concurs
(în cel mult 24 de ore).
Art. 35. După afișarea listelor cu candidații înscriși la proba/probele de concurs, candidații le
vor verifica și vor semnala eventualele neconformități Comisiilor de examen ale
facultăților, care vor face imediat corecturile necesare.
Art. 36.
(1) Candidații se vor prezenta la toate probele de concurs, după cum sunt ele programate.
Fiecare candidat va avea asupra lui documentul de identitate și legitimația de concurs
(sau fișa de înscriere online - a se vedea art. 26 al. 5). Candidații care nu au asupra lor
documentele menționate pot fi eliminați din concurs sau pot fi supuși unor operațiuni
suplimentare de identificare în urma cărora Comisiile de admitere ale facultăților vor decide
eliminarea sau rămânerea în concurs a acestora.
(2) Dacă un candidat absentează de la o probă de concurs este eliminat din concurs și
declarat respins.
(3) Candidații se vor prezenta la susținerea probelor de concurs mai devreme decât orele
anunțate (de obicei cu 30 de minute înaintea orelor programate pentru probele practice și
orale, respectiv cu o oră înainte de începerea probelor scrise).
(4) Pentru susținerea probelor de concurs, candidații vor avea asupra lor doar
instrumentele, materialele și echipamentele acceptate prin regulamentele sau
metodologiile proprii facultăților la care candidează. Candidaților care susțin probele de
concurs le este INTERZISĂ utilizarea telefoanelor mobile, a instrumentelor de calcul, a
mijloacelor de comunicație (între candidați și/sau cu exteriorul) sau a altor materiale
ajutătoare, cu excepția celor admise explicit în regulamentele/metodologiile de concurs
proprii facultăților. Utilizarea lucrurilor interzise constituie fraudă și conduce la eliminarea
candidaților de la concursul de admitere.
(5) În cazul probelor scrise, candidații nu pot părăsi sala decât după trecerea unui interval
de timp stabilit prin criteriile / metodologiile de concurs proprii facultăților și numai după ce
vor preda lucrarea scrisă și vor semna pentru aceasta. Candidații care nu vor fi în sala de
examen în momentul anunțări și distribuirii subiectelor nu vor mai fi primiți și vor fi
eliminați din concurs. Probele scrise se desfășoară simultan pentru toți candidații care
susțin aceeași probă, cu aceleași subiecte de concurs, la același domeniu/program de
studii.
(6) Orice fraude sau tentative de fraude dovedite ale candidaților se sancționează cu
excluderea acestora din concursul de admitere.
Art. 37.
(1) Pentru probele practice eliminatorii sau pentru probele de competență lingvistică,
fiecare candidat va fi evaluat de o comisie formată din minimum două cadre didactice cu
calificare corespunzătoare probei. Fiecare evaluator acordă calificativul admis sau respins.
(2) Când evaluatorii acordă aceluiași candidat calificative diferite atunci rezultatul final
este corespunzător calificativului dominant, dacă comisia este formată din trei sau mai
mulți evaluatori.
(3) Dacă numărul de evaluatori este par și aceștia acordă aceluiași candidat calificative admis
și respins în număr egal, președintele Comisiei de admitere a facultății completează comisia
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de evaluare cu un cadru didactic de rezervă și se procedează ca la aliniatul anterior (al. 2,
art. 37).
Art. 38.
(1) Fiecare candidat care susține o probă orală sau o probă practică notată va fi evaluat de
minimum două cadre didactice cu calificare corespunzătoare probei, în prezența a cel
puțin încă doi candidați. Între notele acordate de cadrele didactice evaluatoare se admite o
diferență de cel mult un punct.
(2) Nota obținută de candidat la proba respectivă va fi media aritmetică a notelor acordate
de evaluatori (a se vedea și prevederile art. 6 al. 2).
Art. 39.
(1) În cazul probelor scrise, fiecare lucrare scrisă va fi corectată/evaluată (sau recorectată
ca urmare a eventualelor contestații), în mod independent, de minimum două cadre
didactice, nota acordată lucrării fiind media aritmetică a notelor acordate de corectori
(a se vedea și prevederile art. 6 al. 2). Dacă pentru aceeași lucrare scrisă se constată o
diferență mai mare de un punct între notele acordate de corectori/evaluatori,
președintele Comisiei de admitere repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor
de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a
lucrării, pentru care vor semna toți evaluatori implicați.
(2) Pentru probele scrise care constau în teste tip grilă, evaluarea testelor se realizează în
mod independent, de minimum două cadre didactice. Dacă pentru același test nu rezultă
aceeași notă (sau același punctaj) președintele Comisiei de admitere procedează ca în cazul
aliniatului anterior (art. 39 al. 1). Dacă evaluarea se face la sfârșitul susținerii probei, în
fața candidaților (care revin în sălile de concurs/examen după terminarea probelor),
evaluatorii pot aplica o singură dată grila de control, acordând împreună aceeași notă,
în prezența a cel puțin doi martori (candidați sau supraveghetori) care vor semna pe
documente special destinate acestui scop.
Art. 40.
(1) Comisiile de admitere ale facultăților vor păstra lucrările scrise ale candidaților
(inclusiv lucrările practice din domeniul artistic) în condiții de securitate deplină (de
exemplu în dulapuri metalice încuiate și sigilate în mod adecvat).
(2) În aceleași condiții de securitate se vor păstra toate cataloagele și borderourile de
notare sau corectură, respectiv celelalte documente ale comisiilor de admitere.
(3) De asemenea se va asigura securitatea sistemelor de calcul folosite în procesarea
datelor și informațiilor legate de concursul de admitere.
Art. 41.
(1) Media generală de admitere se calculează pentru fiecare candidat ca medie aritmetică
sau ponderată a notelor obținute la probele de concurs, cu două zecimale (fără rotunjire),
în funcție de prevederile cuprinse în criteriile specifice / metodologiile de admitere ale
facultăților.
(2) Mediile generale obținute de candidați sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la domeniile/programele de studii pentru care aceștia au optat, prin opțiunile
menționate în fișa de înscriere la concursul de admitere.
(3) Pe baza mediilor generale de admitere se face clasificarea (ierarhizarea) candidaților
pentru fiecare domeniu/program de studii, în mod distinct pentru fiecare formă de
organizare a acestora (învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă sau la distanță), după
caz.
Art. 42.
(1) Pentru fiecare sesiune, în limita locurilor disponibile, ținând cont și de prevederile art. 6
al. 6 și al. 7, facultățile întocmesc și afișează listele cu rezultatele concursului de
admitere (Ia sediile facultăților, pe paginile web proprii și pe pagina web a universității, la
secțiunea destinată admiterii), după ce acestea au fost validate de Comisia Centrală de
Admitere. Aceste liste au caracter provizoriu, ele putând suferi modificări după rezolvarea
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(2)

(3)

a)
b)

(4)

(5)

(6)

3.3

contestațiilor (dacă este cazul) sau la sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor,
când se vor afișa listele cu rezultatele finale ale concursului.
Listele cu candidații declarați admiși se întocmesc, după caz, pe domenii/programe de
studii, separat pentru fiecare tip de locuri (finanțate de la buget sau cu taxă), în funcție de
formele de organizare (IF, IFR sau ID) aferente fiecărui domeniu/program de studii, în
ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
Listele cu candidații respinși se întocmesc în mod asemănător cu cele pentru candidații
admiși (eventual în ordinea alfabetică a candidaților). Se disting două categorii de candidați
respinși, pentru care se fac liste separate:
candidații respinși definitiv - care nu întrunesc condițiile art. 6 al. 6, care s-au retras din
concurs sau au fost eliminați (Ia probele eliminatorii sau din motive de fraudă);
candidați respinși temporar (candidați în așteptare) - care pot fi admiși dacă unii
candidați declarați admiși se retrag, nu confirmă ocuparea locului obținut prin concurs
până la sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor sau dacă locurile rezervate
românilor de pretutindeni, cetățenilor din Republica Moldova (cu bacalaureat obținut în
România) sau cetățenilor de etnie rromă nu sunt ocupate de aceștia (caz în care locurile
rezervate neocupate se transformă în locuri cu taxă, fără depășirea capacități lor de
școlarizare pentru fiecare domeniu de licență sau program de studii, după caz).
Listele cu rezultatele concursului vor fi făcute publice prin afișare la sediile facultăților,
pe site-urile web ale acestora și pe pagina web a universității (Ia secțiunea destinată
admiterii) și vor rămâne afișate în funcție de perioadele prevăzute în calendarele
concursurilor de admitere ale facultăților. Pe listele afișate (sau pe anunțuri alăturat afișate)
se vor menționa: data și ora afișării; termenul și locul în care se pot depune
contestațiile; perioada de confirmare a ocupări/neocupării locurilor și condițiile de
confirmare.
Listele cu rezultatele concursului vor conține, pe lângă mediile generale, notele
obținute de candidați la toate probele de concurs luate în considerare la alcătuirea
mediei generale (probe scrise, orale sau probe practice notate; medii sau note obținute la
examenele de absolvire - după caz).
Rezultatele obținute de candidați la probele eliminatorii (probele practice eliminatorii sau
probele de competență lingvistică) se pot comunica fiecărui candidat în parte, după
susținerea probei, sau/și prin afișare la sediile facultăților și pe site-urile web ale acestora,
imediat după terminarea probelor.

Contestațiile, confirmarea ocupării locurilor și rezultatele finale

Art. 43.
(1) După afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere candidații pot depune
contestații cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile din criteriile specifice /
metodologiile de admitere ale facultăților la care au concurat.
(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, pentru probele de competență lingvistică
și pentru probele practice de testare a aptitudinilor/capacităților artistice sau sportive ale
candidaților, indiferent dacă sunt eliminatorii sau notate. De asemenea, nu se admit
contestații în cazul probelor scrise care constau în teste tip grilă și la care evaluarea se
face la sfârșitul susținerii probei, în fața candidaților (conform art. 39 al. 3).
(3) În cazul concursului de admitere pe bază de dosare se pot contesta doar eventualele
erori referitoare la corectitudinea notelor/mediilor de la examenele de absolvire luate
în considerare sau cele privind calculul mediei generale de admitere.
(4) Pentru probele scrise, cu excepția celor care constau în teste tip grilă evaluate în prezența
candidaților, se pot contesta notele acordate de evaluatori.

21

REGULAMENT

Regulament de organizare și
desfășurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 22 din 169

Ediția 1

Evoluție revizii
1/
03.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art. 44.
(1) Contestațiile se depun în termenele și locurile stabilite de fiecare facultate (în criteriile
specifice / metodologia de admitere), comunicate candidaților împreună cu rezultatele
concursului de admitere (a se vedea art. 42 al. 4).
(2) Comisiile de admitere ale facultăților vor rezolva contestațiile în conformitate cu
procedurile prevăzute (în acest sens) în criteriile specifice / metodologiile proprii de
admitere.
(3) Contestațiile referitoare la concursul de admitere pe bază de dosare (art. 43 al. 3) se rezolvă
analizând temeinicia eventualelor erori semnalate de contestatari.
(4) Lucrările scrise, ale căror note sunt contestate conform art. 43 al. 4, vor fi reevaluate
(conform art. 39 al. 1 și al. 2) de cadrele didactice special desemnate pentru rezolvarea
contestațiilor, altele decât cele care au evaluat inițial lucrările (art. 16 al. 1).
(5) Deciziile comisiilor de admitere cu privire la contestații sunt definitive și vor fi făcute
publice prin afișare la sediile facultăților și pe site-urile web ale acestora.
(6) Ca urmare a rezolvării contestațiilor, dacă este cazul, Comisiile de admitere ale
facultăților reclasifică candidații conform noii situații, refac doar acele liste afectate de
reclasificare (respectând prevederile art. 42 al. 1) și le fac publice (prin afișare la sediile
facultăților, pe site-urile web ale acestora și pe pagina web a universității, la secțiunea
destinată admiterii).
Art. 45.
(1) După afișarea rezultatelor concursului de admitere, candidații declarați admiși, pe locuri
fără taxă sau cu taxă, trebuie să confirme ocuparea sau neocuparea locurilor câștigate
prin concurs, numai în perioadele stabilite de facultăți în acest scop, conform prevederilor
cuprinse în regulamentele sau metodologiile de admitere ale acestora.
(2) Candidații admiși pe locuri fără taxă, luând în considerare prevederile legale în vigoare
(sintetizate în art. 6 al. 14 și al. 15 din prezentul regulament), vor confirma ocuparea
locurilor (dobândite prin concurs) completând și semnând contracte de studii și
depunând la dosarul de concurs diplomele de absolvire (sau întregul dosar de concurs,
conform art. 26 al. 6 și al. 7, dacă s-au înscris online), în original, după caz (diplome de
bacalaureat, diplome de licență etc.).
(3) Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare sau din proprie voință, candidații admiși
pe locuri fără taxă pot renunța la locurile câștigate prin concurs, completând și semnând
declarații (pe proprie răspundere) prin care atestă neocuparea locurilor sau prin
retragerea dosarelor de concurs și semnând pentru aceasta. În același mod pot renunța
la locurile câștigate prin concurs și candidații admiși pe locurile cu taxă.
(4) Candidații admiși pe locuri cu taxă vor confirma ocuparea locurilor prin completarea
și semnarea contractelor de studii și a celor de școlarizare, prezentarea diplomelor de
studii în original (dacă candidații nu urmează sau nu vor urma și alte programe de studii)
sau a adeverințelor care indică facultățile la care acestea sunt depuse (numai dacă
candidații urmează sau vor urma studiile pe locuri bugetate în alte părți) și a chitanțelor care
confirmă achitarea primelor rate ale taxelor de studii. Dacă acești candidați s-au înscris
online vor prezenta întregul dosar de concurs (în conformitate cu prevederile art. 26 al. 6 și
al. 7).
(5) Candidații în așteptare pot confirma rămânerea sau retragerea din concurs. Dacă
rămân în concurs (în vederea reclasificării candidaților ca urmare a retragerii unor candidați
și neconfirmării ocupării locurilor de către alții) aceștia vor completa dosarele de concurs
cu diplomele de absolvire în original sau adeverințele care atestă facultățile la care
acestea sunt depuse, respectiv vor prezenta chitanțe pentru achitarea primelor rate de
studii (după caz, în funcție de modul de finanțare a locurilor vizate). Dacă acești candidați sau înscris online vor prezenta întregul dosar de concurs (în conformitate cu prevederile art.
26 al. 6 și al. 7).
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(6) Candidații declarați admiși, pe locuri fără taxă sau cu taxă, care nu au confirmat
ocuparea locurilor în perioadele stabilite de facultăți vor fi eliminați din concurs. Vor
fi eliminați din concurs (și nu vor participa la reclasificarea candidaților în urma perioadei
de confirmare a locurilor) și candidații în așteptare care nu au confirmat rămânerea în
concurs.
(7) Facultățile pot prevedea în propriile criterii specifice / metodologii de admitere condiții
specifice pentru confirmarea ocupării locurilor sau rămânerea candidaților în concurs.
Art. 46.
(1) La sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor pentru candidații admiși
(respectiva rămânerii în concurs pentru candidații în așteptare), se va realiza reclasificarea
candidaților pe baza opțiunilor acestora (procedură denumită și "glisare"). Reclasificarea
candidaților se realizează după fiecare sesiune de admitere, cel târziu în ziua anterioară
începerii sesiunii de admitere următoare sau a anului universitar, după caz.
(2) În urma procesului de reclasificare se vor întocmi listele cu rezultatele finale ale
concursului: listele finale cu candidații declarați admiși (în condițiile prevăzute de art.
42 al. 2) și listele finale cu candidații respinși (în care vor fi incluși toți candidații în
așteptare care nu au fost admiși în urma reclasificării acestora).
(3) După ce vor fi atent verificate de Comisiile de admitere ale facultăților și apoi validate de
Comisia Centrală de Admitere, listele cu rezultatele finale ale concursului se vor face
publice prin afișare la sediile facultăților (în locuri vizibile) și pe site-urile web ale acestora,
respectiv pe pagina web a universității (Ia secțiunea destinată admiterii).
(4) Rezultatele finale ale concursului nu mai pot fi contestate.
Art. 47. Candidații care au achitat prima tranșă a taxelor de studii și care în urma reclasificării
ajung să ocupe locuri fără taxă vor beneficia de restituirea sumelor achitate, în cel
mult 7 zile lucrătoare de la solicitarea acestora.
Art. 48.
(1) Dosarele de concurs ale candidaților admiși rămân la facultățile în care vor studia,
până la finalizarea studiilor. Celorlalți candidați li se vor restitui dosarele de concurs
în condițiile prevăzute de art. 6 al. 20.
(2) Comisiile de examen ale facultăților transmit secretariatelor facultăților dosarele de
concurs complete, ale tuturor candidaților admiși, până cel târziu în preziua începerii
anului universitar.

4

Dispoziții finale

Art. 49.
(1) Facultățile (respectiv Școala doctorală și Școala postuniversitară) vor depune la rectoratul
universității câte un exemplar al tuturor listelor cu rezultatele finale ale concursului
(după fiecare sesiune a concursului de admitere, dacă este cazul), validate de Comisia
Centrală de Admitere, semnate și ștampilate corespunzător. Aceste liste nu pot fi
modificate.
(2) Pe baza listelor cu rezultatele finale ale concursului, prin decizia rectorului universității, se va
realiza înmatricularea candidaților, care vor dobândi astfel statutul de student (studentdoctorand sau cursant, după caz) în anul universitar 2016-2017.
(3) Retragerile sau reclasificările/glisările ulterioare se rezolvă după mecanismele valabile în
cazul studenților înmatriculați, pe baza regulamentelor și prevederilor legale în vigoare.
Art. 50.
(1) Facultățile vor păstra lucrările scrise ale candidaților admiși (inclusiv lucrările practice
din domeniul artistic) pe toată durata studiilor acestora. În cazul candidaților respinși durata
de păstrare a lucrărilor se reduce la un an de la terminarea concursului de admitere.
(2) Cataloagele, borderourile de notare sau corectură și listele cu rezultatele concursului
de admitere se vor păstra minimum 5 ani în arhiva universității.
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Art. 51. Consiliul de administrație al universității va decide, în condițiile legii, destinația
taxelor de admitere și modul de recompensare a persoanelor care desfășoară
activități pentru pregătirea și desfășurarea concursului de admitere, în urma
propunerilor Comisiei centrale de admitere și a Comisiilor de admitere ale facultăților (școlii
doctorale sau școlii postuniversitare, după caz).
Art. 52.
(1) Prezentul regulament intră în vigoare în urma aprobării acestuia de către Senatul
universității.
(2) Toate reglementările și hotărârile anterioare privitoare la admitere sunt abrogate din
momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) În caz de necesitate, prezentul regulament poate fi modificat sau completat numai în
condițiile specificate în art. 10.
(4) Anexele 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.
(5) Prezentul regulament se va face public prin afișare la sediul universității și pe site-ul web
al acesteia și devine obligatoriu pentru toate concursurile de admitere organizate la toate
programele de studii din cadrul universității.
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5

ANEXE

5.1

Anexa 1 - Tabel sinoptic cu documentele necesare la înscrierea candidaților

Nr.
crt
1.

Tipul documentului (din
dosarul de concurs)

Fișă de înscriere
Fotocopie după certificatul
2.
de naștere
Fotocopie după actul de
3.
identitate
4. Adeverință medicală
3 fotografii de dimensiuni 3
5. cm x 4 cm (lățime x
înălțime)
Diplomă de bacalaureat
6.
sau diplomă echivalentă *)
Chitanță taxă de înscriere
7.
la concursul de admitere
Diplomă de licență
(respectiv de inginer sau
8.
urbanist) sau diplomă
echivalentă *)
Diplomă de master sau
9.
diplomă echivalentă *)
Diplomă de doctor în științe
10.
sau diplomă echivalentă *)
Alte documente
11.

Tipul studiilor
Studii universitare
Studii postuniversitare
Formare și
Licență Master
Doctorat
Postdoctorat
dezvoltare
profesională
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

DA

DA

DA

DA, dacă
există

DA, dacă
există
DA, dacă
NU
NU
NU
DA
există
Conform criteriilor specifice/metodologiilor de admitere ale
facultăților, școlii doctorale, școlii postuniversitare sau
metodologiilor elaborate de minister, după caz.
NU

NU

*)-Inițial,

DA

DA

absolvenții anului în curs pot prezenta la înscriere, în loc de diplome de absolvire, adeverințe
eliberate de instituțiile absolvite (licee sau facultăți, după caz), în care sunt precizate probele de
examen, notele obținute la probele de examen și mediile generale obținute la examenele de
finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz)
-Ulterior, la confirmarea ocupării locurilor, se vor depune la dosar originalele sau copiile legalizate
ale diplomelor de absolvire, după caz (a se vedea art. 45 al. 2, al. 4 și al. 5).
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5.2

Anexa 2 - Echivalarea certificatelor lingvistice

Echivalarea certificatelor lingvistice pentru admiterea la studiile universitare de licenţă şi master
organizate într-o limbă străină:
Limba engleză:
• 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 (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.59.0)
• TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language-Internet-based Tests) B2 (86-109), C1
(110-120)
• TOEIC (Test of English for International Communication)-Listening: minimum 400, Reading:
minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
Limba germană:
• Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, zweite Stufe
• ÖSD Zertifikat B1 / B2 / C1 / C2
• Goethe-Zertifikat B1, B2, C1
• PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International C1
• BULATS Deutsch-Test für den Beruf
• Goethe Zertifikat C2 - Großes Deutsches Sprachdiplom
• TestDaF
Limba franceză:
• DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2
• DELF (Diplôme d’études en langue française) B2
• TCF (Test de connaissance du français) B2, C1, C2
• TEF (Test d’évaluation du français) B2, C1,C2
Limba chineză:
• HSK (eliberat de Institutul Confucius)
Notă:
Se echivalează şi studiile de minimum 6 luni, efectuate în străinătate, într-o limbă de largă circulaţie
(engleză, franceză, germană, italiană, spaniola, rusă), pe baza actului din care rezultă explicit
perioada de studiu. De asemenea, se echivalează și certificatele lingvistice obținute de la ULBS, din
care reiese explicit minim nivelul B2.
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5.3

Anexa 3-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE TEOLOGIE
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 14.02.2016

1. Consideraţii generale
La Facultatea de Teologie din Sibiu admiterea se organizează pentru toate ciclurile de studii
universitare, prin concurs, astfel:
a) pentru ciclul I-studii universitare de licenţă şi ciclul II - studii universitare de master,
pe domeniul de studiu TEOLOGIE care este acreditat conform legii, la programele de studii legal
înfiinţate în cadrul facultăţii;
b) pentru ciclul III-studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în cadrul şcolii
doctorale, pe domeniul de studii de TEOLOGIE aprobat legal în cadrul acestuia.
Admiterea în învaţământul superior la Facultatea de Teologie a Universităţii “Lucian Blaga”
din Sibiu se face prin concurs de dosare şi interviu.
Admiterea în învăţământul superior se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi astfel:
a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat la fiecare profil sau specializare;
b) pe locuri cu taxă (în învăţământul de zi) la fiecare profil sau specializare;
Cifra maximă de şcolarizare aprobată prin acreditarea ARACIS este de: 200 locuri pentru
licență (specializările: Teologie Ortodoxă Pastorală și Muzică Religioasă) respectiv 500 locuri pentru
master (specializările: Teologie practică; Teologie Istorică și Teologie Sistematică)
Pentru participarea la concursul de admitere la Facultatea de Teologie este necesară
binecuvântarea Ierarhului de care aparţine candidatul.
Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile, pentru stabilirea ordinii de
clasificare, la profilul şi specializarea la care aceştia au candidat. În eventualitatea neocupării
locurilor la una dintre specializări, pot opta pentru ocuparea acestora candidaţii de la celelalte
specializari, în ordinea mediilor şi a opţiunilor, cu condiţia să fi obţinut o medie generală peste 5
(cinci).
Pentru asigurarea compatibilitătii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi
regulamentare, în toate cazurile în care ordinea de clasificare s-a făcut pe bază de puncte,
decodificarea acestora în note este obligatorie.
Admiterea la ciclul de Licenţă se face susţinând următoarele probe:
A. Test psihologic (eliminatoriu)
B. Examinare aptitudini muzicale - pentru Teologie Pastorală și Muzică religioasă
(eliminatoriu)
C. Probă de cunoştinţe religioase (Teologie Pastorală)/ Probă de cunoștințe și
aptitudini muzicale (Muzică religioasă)
Media de admitere pentru ciclul de Licență este formată din:
Media de la bacalaureat - 50%
Proba de cunoștințe religioase - 50%
În situaţie de balotaj, departajarea se face astfel:
a) nota de la examenul scris la bacalaureat la Limba și literatura română;
b) nota la examenul oral la bacalaureat la Limba şi literatura română;
c) În oricare dintre situații, media minimă de admitere este 5,00 (cinci).
Admiterea la ciclul de Master se face prin concurs de dosare, pe baza mediei examenului
de licenţă, în procent de 100%. În situaţie de balotaj, departajarea se face astfel:
- nota examenului de Cunoştinţe generale şi de specialitate obţinută la examenul de Licenţă.
Dosarele vor cuprinde:
a) Diplomă de licenţă-original sau adeverinţă în original pentru absolvenţii din promoţia
2016;
b) Foaie matricolă facultate (original) sau situaţia şcolară pentru absolvenţii din promoţia
2016;
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Acte necesare pentru dosarul de înscrierea la concurs:
- a) cererea tip de înscriere, completată corect, conform modelului elaborat de facultate;
- b) diploma de bacalaureat-original şi copie legalizată sau diploma echivalentă cu aceasta,
în original şi copie legalizată la notariat.
Absolvenții de liceu din promoția 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat,
adeverinta tip că au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat. Candidații din această
categorie, declarați admiși în urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de
bacalaureat în original până cel târziu la 1 octombrie 2016.
- c) certificatul de naștere, în copie legalizată - 2 exemplare;
- d) Certificat de botez (original) pentru Teologie Pastorală;
- e) Recomandarea preotului paroh pentru Teologie Pastorală;
- f) Binecuvântarea ierarhului locului (episcopul de care aparţine, după adresa de domiciliu)
pentru Teologie Pastorală;
- g) pentru cântăreții bisericești la actele menţionate mai sus se adaugă și adeverință de la
protopopiat din care să rezulte angajarea în funcția de cântăreț bisericesc;
- h) cartea de identitate - original și xerox nelegalizat;
- i) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
- j) şase fotografii tip buletin de identitate;
- k) pentru studenții care urmează în paralel două facultăți, adeverință din care să rezulte
calitatea de student integralist la prima facultate;
- l) pentru candidații la a doua facultate diploma de licență și foaia matricolă în copie
legalizată;
- m) un dosar plic şi 10 coli format A4;
- n) chitanţa de plată a taxei de înscriere – 150 lei - pentru organizarea și desfăşurarea
concursului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
Scutirea de plata a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor)
prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile exceptate de la plata
taxei de înscriere la admitere, precizate în prezentul regulament. Plata taxelor se face pentru fiecare
concurs separat.
2. Organizarea concursului de admitere
Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea și desfășurarea concursului de
admitere, cu 60 de zile înaintea concursului de admitere se constituie, la propunerea consiliilor
profesorale, prin decizia Rectorului, Comisia de admitere pe facultate în componenţa căreia vor intra
membri ai biroului consiliului profesoral al facultății, cadre didactice şi personal nedidactic direct
implicat în concursul de admitere. Comisia de admitere pe facultate este subordonată Comisiei
centrale de admitere pe universitate.
Comisia de admitere pe facultate este condusă de decan sau un înlocuitor al acestuia, în calitate
de preşedinte și își desfășoară întreaga activitate sub îndrumarea directă şi permanentă a
președintelui Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Comisia de admitere pe facultate numeşte secretarul Comisiei de admitere din rândul
personalului didactic.
Comisia de admitere pe facultate poartă răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului, respectarea legalităţilor şi asigurarea securităţii dosarelor candidaţilor cu documentele
aferente din care rezultă situaţiile şcolare pe baza cărora se calculează media de admitere.
Prezentele criterii specifice vor fi afişate împreună cu anexele cuprinzând numărul de locuri pe
profile și specializări.
Din momentul constituirii ei, Comisia de admitere pe facultate preia toate sarcinile privind
pregătirea, organizarea, îndrumarea și controlul concursului de admitere, coordonarea activităţii
personalului didactic și de secretariat antrenat în desfăşurarea acestei acțiuni.
Pe perioada desfășurării efective a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaților
și terminând cu rezolvarea contestațiilor, Comisiei de admitere pe facultate i se stabilește un sediu
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care va fi înzestrat cu toate cele necesare bunei desfășurări a activităţii de admitere
În sediul Comisiei de admitere este interzis accesul persoanelor care nu au atribuții în
desfășurarea concursului de admitere și nu poseda legitimații speciale emise de preşedintele
Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Decanul facultății poate fi înlocuit în atribuţiile ce îi revin în cadrul Comisiei de admitere, cu
aprobarea Senatului, în următoarele condiții:
a) când are rude de gradul I printre candidații la concursul de admitere;
b) când devine indisponibil din motive de sănătate.
Instruirea membrilor Comisiei de admitere pe facultate va fi asigurată de Preşedintele
Comisiei centrale de admitere pe universitate, pe care-i va convoca după constituirea Comisiei pe
facultate. Secretarul Comisiei centrale de admitere îl va seconda în toate demersurile.
Preşedintele Comisiei de admitere pe facultate va asigura instruirea întregului personal din
subordine antrenat în desfăşurarea concursului de admitere pe care îl vor convoca, în acest scop,
înaintea începerii concursului. Instruirea este obligatorie pentru tot personalul implicat și va fi
certificată sub semnătură.
Cadrele didactice și alte persoane care se abat de la respectarea acestor norme sau care,
prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare și desfasurare a concursului, securitatea
documentelor și înregistrarea corecta a rezultatelor concursului vor fi sancționați disciplinar, conform
legislației în vigoare.
În aceste cazuri, preşedintele Comisiei centrale de admitere pe universitate dispune
încetarea imediată a atribuțiilor pe care aceste persoane le au în legătură cu concursul de admitere,
și în caz de nevoie, înlocuirea lor.
3.

Calendarul concursului de admitere 2016
3.1. Înscrierea candidaţilor și perioada de concurs
Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Teologie a Universităţii
“Lucian Blaga” din Sibiu se organizează în două etape:
Etapa I - vară 2016
- Înscrierea candidaţilor: 18-24 iulie 2016, între orele 9,00-15,00 la sediul Facultăţii de Teologie;
- Concursul de admitere: 25-26 iulie 2016;
- Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2016;
- Confirmarea locurilor prin completarea contractului de şcolarizare şi achitarea primei tranşe
din taxa de şcolarizare (pentru studenţii admişi pe locuri cu taxă): 28-30 iulie 2016 ;
- Rezultate finale: 01.08.2016.
Etapa II- toamnă 2016
- Înscrierea candidaţilor: 5– 9 septembrie 2016, între orele 9,00-15,00 la sediul Facultăţii de
Teologie;
- Concursul de admitere: 12 septembrie 2016;
- Afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2016;
- Confirmarea locurilor prin completarea contractului de şcolarizare şi achitarea primei tranşe
din taxa de şcolarizare (pentru studenţii admişi pe locuri cu taxă: 14-17 septembrie 2016.
Datele la care începe înscrierea și desfășurarea concursul de admitere, pentru cele două
etape nu se pot modifica, ele fiind în conformitate cu cele comunicate la Comisia centrala de admitere
pe universitate.
Se pot înscrie la concursul de admitere în învățământul superior cetățenii României, care
sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.
Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primește dosarele personale întocmite de
candidați conform prezentului regulamet. Acesta efectuează înscrierea și eliberează legițimațiile de
concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, acesta conține toate documentele solicitate.
Pentru fiecare candidat înscris la admitere, secretariatul facultății va solicita datele cuprinse
în Anexa 1 la Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/23.02.2012
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3.2. Condiţii speciale de înscriere la concurs
La înscriere candidatul va formula o opţiune principală pentru una din cele două specializări
şi o adoua opţiune în cazul în care doreşte să ocupe un loc la a doua specializare.
Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe loc finanţat de la bugetul
de stat, pentru durata normalã de studii. Candidatul admis pentru mai multe specializãri pe locurile
fără taxă este obligat să opteze pentru specializarea la care dorește să fie finanțat de la bugetul de
stat, la o singură instituție de învățământ superior.
Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe
locuri finanțate de la bugetul de stat, care renunță la continuarea studiilor sau decid să
urmeze o a doua specializare, beneficiază de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata
normală de studiu (scăzâând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanțare
de la buget la specializarea inițială).
Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de-a doua specializare
poate fi studiată cu finanțare de la bugetul de stat, numai dacă este declarat admis pe locuri fără
taxă în urma concursului de admitere.
Comisia de admitere pe facultate verifică dosarele candidaţilor înscriși și confirmă, sub
semnătură, legalitatea înscrierii. În caz că se constată nereguli candidații respectivi sunt convocați
de urgențăă la sediul Comisiei pentru clarificarea situației și adoptarea unei hotărîri definitive.
Hotărârile se comunică în scris candidaților și prin afișare la sediul facultății.
La încheierea definitivă a înscrierii, Comisia de admitere pe facultate va înainta la Comisia
centrală de admitere situația numerică a candidaților înscriși la admitere, defalcată pe specializări și
a opțiunilor acestora pentru formele de învățământ (dacă este cazul). Termenul limita - 2 ore de la
ora oficială de încheiere a înscrierilor. Comisia de admitere pe facultate va comunica, în acelaşi
termen, necesarul de săli de concurs și lista nominală a candidaților înscriși la 2 (doua) facultăți (cei
ce au avut copie după legitimația de concurs).
După încheierea înscrierii, Comisia de admitere pe facultate întocmeşte listele nominale ale
candidaților înscriși, în ordine alfabetică, pe care le afişează în loc vizibil profilul și forma de
învățământ la care sunt înscriși și ordinea de preferință a specializărilor respectiv componentele
specializării pentru care a optat; candidații vor fi ordonați pe discipline de concurs opționale, dacă
acestea există.
Orice sesizare a candidaților privind inexactitatea datelor precizate pe aceste tabele se
verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se pe toate listele afișate în termen de 24 de ore
din momentul afișării.
Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III sau
mențiune) la toate olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale desfășurate sub egida
ministerului de resort și recunoscute de acesta, pot să beneficieze dreptul de dreptul de a ocupa
un loc subvenționat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs.
3.3. Tematica și bibliografia examenului de admitere
Tematica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Raportul dintre ele;
Despre Sfănta Treime: temeiuri biblice și contribuții patristice la definirea acestei dogme;
Crearea lumii văzute. Crearea omului;
Starea primordială a omului. Chip și asemanare;
Opera de mântuire a lui Iisus Hristos;
Răscumpararea și aspectele ei;
Mântuirea subiectivă;
Biserica, întemeierea, constituția și însușirile ei;
Sfintele Taine, considerații generale și particulare;
Sfânta Euharistie: caracterul de taină și cel de jertfa.
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2. Camelia Muha, Religie-crestin ortodoxa, caiet pentru elevi (cl. a V-a p.3-16, a VI-a, a VII-a p.
12-16. , a VIII-a p. 6-9, p. 10-12 şi p. 26-28), Editura Sf. Mina, Iasi;
3. Camelia Muha, Religie, auxiliar didactic pentru elevi (cl.a IX-a, p.24-26, a X-a, a XI-a, p.3-7,
p.8-17, p.36-38 şi p.47) Editura Sf. Mina, Iasi
4. Stabilirea și comunicarea rezultatului concursului de admitere
Pentru concursul de admitere 2016, media examenului de admitere se calculează după
formula de la capitolul 1.
Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obtinute de candidati, în
limita numărului de locuri planificate pentru fiecare specializare și în funcţie de opțiunea principală a
candidatului. Opţiunea secundară completează locurile bugetate, în măsura în care nu au fost
ocupate, şi permite înscrierea celor admişi peste numărul bugetar în regim cu taxă, în limita locurilor
aprobate.
În situații de balotaj se procedează conform prevederilor de la de la Cap. 1.
Pentru asigurarea compatibilității rezultatului de admitere cu alte prevederi regulamentare
(de pildă, cu cele de acordare a bursei, etc.), în toate cazurile în care ordinea de clasificare s-a făcut
pe bază de puncte, decodificarea acestora în note este obligatorie pentru toți candidații declarați
admiși. În oricare din situații, media minimă generală de admitere nu poate fi mai mică decât 5,00
(cinci) pentru oricare dintre specializări.
Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt
considerați eliminați din concurs.
Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afișare imediat, în data de 27
iulie 2016, la sediul facultăţii, la loc vizibil, timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru admiși pe locuri
subvenţionate și admiși pe locuri cu taxă, în ordinea mediilor (pentru candidații admiși) și în ordinea
alfabetică (pentru candidații respinși). Pe listele afisate se va indica data și ora afișării și termenul de
contestație de 48 ore.
Pe listele afișate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, mediile generale din fiecare an de
liceu şi media examenului de bacalaureat.
În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări acesta poate opta
pentru păstrarea calității de student la una sau doua (maxim) specializări. Opțiunea o face în scris,
până la data de 30 iulie 2016, la a doua specializare şcolarizarea făcându-se în regim cu taxă.
Confirmarea înscrierii se face în perioada 28-30 iulie 2016. Candidații declarați admiși pe
locuri subvenționate, care nu se înscriu până la data de 30 iulie 2016 pierd locul subvenționat pe
care l-au obţinut prin concurs. Comisia pe facultate va lua măsuri de anunțare a acestuia și de
restituire a dosarului. Locul rămas vacant va fi ocupat de candidatul cu media generală cea mai mare
din rândul candidaților respinși pe locurile subvenționate de la buget.
Acolo unde în cadrul aceluiași profil există două sau mai multe specializări, pe lista
cuprinzând rezultatele concursului în ordinea mediilor generale, se vor menționa, în dreptul fiecărui
candidat admis, și specializările din cadrul profilului respectiv în ordinea opțiunilor exprimate de către
candidat în momentul înscrierii la concurs.
Repartizarea candidaților pe specializări, în cadrul profilului la care au fost declarați admiși,
se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de aceștia și în ordinea opțiunilor
exprimate de către candidat în momentul înscrierii la concurs.
Numarul de locuri în regim cu taxă atât pentru anul I, cât și pentru absolvenții cu licență la a
II-a facultate se stabilește în aşa fel încât să nu se depășească cifra de școlarizare aprobată de
ARACIS la respectivele specializări.
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5. Depunerea și soluționarea contestațiilor
Eventualele contestații cu privire la rezultatele probelor scrise se depun la secretariatul
facultăți în termen de 48 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.
Pentru a preîntâmpina orice suspiciune, consecințele contestațiilor validate, cu modificare de
medie, vor fi afișate la loc vizibil.
Rezultatele la contestații se comunică celor interesați, în termen de cel mult 3 zile de la
expirarea termenului de depunere a acestora, prin afișare, de către Comisia de admitere pe
facultate. Se va afișa și componența comisiilor de analiză a contestațiilor. Listele cu rezultatele vor
fi vizate de Comisia Centrală de Admitere.
După expirarea termenului de rezolvare și raspuns la contestații, rezultatul concursului de
admitere se considerăa definitiv și nu mai poate fi modificat. Termenele de depunere și de rezolvare
vor fi afișate la loc vizibil, lângă listele cu rezultatele concursului de admitere.
În baza autonomiei universitare, Comisia Centralã de Admitere a ULBS este singura în
măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor care se depun în maximum 48 ore, începând cu
ora şi data afişãrii rezultatelor sesiunii de admitere.
Este de competenta Comisiei de etică al Universității să analizeze contestațiile sau
reclamațiile care se referă la activitatea cadrelor didactice implicate în procesul de admitere. Comisia
centrală de admitere se poate sesiza și din oficiu.
6. Dispoziții finale
Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul I de studii, în baza rezultatelor
concursului, pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universitățtii. Universitatea nu are
nicio obligație față de candidații admiși, referitoare la cazare, masă, repartiții ș.a. Bursele de studiu
și ajutoarele materiale se atribuie potrivit prevederilor legale.
Dacă un candidat este declarat admis și renunţă în scris la calitatea de student, locul rămas
liber se ocupă cu următorul candidat din lista cu rezultatele descrescătoare, dar nu sub nota 5,00 (cinci).
Actele candidaților înscriși și nereușiți sunt restituite acestora, la cerere, după afișarea
rezultatelor concursului, aceștia trebuind să predea legitimația de concurs.
Lucrările scrise se păstrează în dosarele candidaților admiși până la terminarea studiilor, iar
cele ale candidatilor respinși se păstrează timp de un an de la încheierea concursului de admitere,
ciornele de la probele orale se pastrează 30 de zile de la încheierea concursului de admitere.
Pentru perfecționarea examenului de admitere, în timpul desfășurării acestuia, Comisia de
admitere pe facultate poate face propuneri care vor fi supuse dezbaterii și aprobarii Comisiei centrale
de admitere pe universitate.
Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre universitare sau în alte
facultăţi din cadrul ULBS.
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5.4

Anexa 4-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE DREPT
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 14.12.2015

I. Dispoziţii specifice
Art.1. - Admiterea la Facultatea de Drept se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi astfel:
a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat ( în învăţământul cu frecvenţă- IF);
b) pe locuri cu taxă (în învăţământul cu frecvenţă –IF);
c) pe locuri cu taxă (în învăţământul la distanţă şi frecvenţă redusă-ID şi IFR).
Art.2. - Admiterea se face în limita numărului de locuri repartizate pentru fiecare domeniu, respectiv
specializare, pentru care au optat candidaţii.
Art.3.- (1) Media generală obţinută la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept se
calculează în funcţie de programul de studii ales, după cum urmează:
a) Programul de studii Drept- concurs mixt:
 nota obţinută la proba scrisă de verificare a competenţelor lingvistice şi a raţionamentului
logic - cu o pondere de 50 %;
 media examenului de bacalaureat- cu o pondere de 50 %;
b) Programul de studii Administraţiei publică -concurs pe bază de dosare;
 media examenului de bacalaureat - ponedere de 100% din media genarală;
c) Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba românăconcurs mixt:
 probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motrică, dicţie;
 media examenului de bacalaureat- cu o pondere de 100 % din media generală;
d) Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germanăconcurs mixt:
 probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motrică, competenţă
lingvistică;
 proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de limbă germană- cu o pondere de 25 % din media
generală;
 media obţinută la examenul de bacalaureat- cu o pondere de 75 % din media generală.
Art.4.-(1) Criteriile de departajare în situaţia mediilor egale care se aplică în mod succesiv,
sunt următoarele:
 nota de la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de
bacalaureat;
 nota de la proba scrisă obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat specifică
filierei/profilului/specializării absolvite.
Art.5.- Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci), în cazul
specializărilor/programelor de studii pentru care se organizează concurs de admitere sub forma unei
probe scrise.
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II.Organizarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, forma de
şcolarizare -IF
II.1. Înscrierea candidaţilor
Art. 6.- Înscrierea se va face la următoarele domenii de studii universitare de licenţã:
Nr.
crt.

Domeniul de licenţă

Durata
studiilor

Programul de studii
universitare de licenţă

1.
2.

Drept
Ştiinţe administrative

4 ani
3 ani

Drept
Administraţie publică
Pedagogia
învăţământului primar şi
preşcolar în limba
română
Pedagogia
învăţământului primar şi
preşcolar în limba
germană

3.

Ştiinţe ale educaţiei

3 ani

Cifra
maximă de
şcolarizare
350
100
75

35

II.2. Sesiuni de admitere
Art.7. - Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Drept se organizează în
lunile iulie 2016, în perioada 14.07.2016-29.07.2016 - şi septembrie 2016, în perioada 05.09.201623.09.2016, în cadrul domeniilor pentru studii universitare-Drept, Ştiinţe Administrative, Ştiinţe
ale Educaţiei.
A. Programul de studii Drept- 4 ani/240 credite (acreditată)
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2016)
• 14-16 iulie 2016; 18-20 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac în intervalul
orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 21 iulie 2016-Proba scrisă de verificare a competenelor lingvistice şi a
raţionamentului logic-ora 12.00; afişarea baremului la proba scrisă, depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la barem la proba scrisă;
• 22 iulie 2016- afişarea rezultatelor la proba scrisă; depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
la rezultatele probei scrise;
• 25 iulie 2016 - afişarea rezultatelor preliminare ale admiterii; depunerea şi soluţionarea
contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii;
• 26-28 iulie 2016 - confirmarea locurilor, (marţi-joi, între orele 09.00-15.00);
• 29 iulie 2016 - afisarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.
II.2.2. Sesiunea de toamnă (septembrie 2016)
• 05-10 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (de luni până vineri, în intervalul orar
9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 13 septembrie 2016 - Proba scrisă de verificare a competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic - ora 12.00; afişarea baremului la proba scrisă; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la barem la proba scrisă;
• 14 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor la proba scrisă; depunerea şi soluţionarea
contestaţiilor la rezultatele probei scrise;
• 15 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor parţiale ale admiterii; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii;
• 16, 19 - 22 septembrie 2016 - confirmarea locurilor, (între orele 09.00-15.00);
• 23 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării
locurilor.
B. Programul de studii Administraţie publică- 3 ani/180 credite (acreditată)
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2016)
• 14-16 iulie 2016;18-20 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor ( înscrierile se fac în intervalul
orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
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• 21 iulie 2016 –afişarea rezultatelor parţiale;primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
• 25-28 iulie 2016 - confirmarea locurilor ( luni-joi, între orele 09.00-15.00);
• 29 iulie 2016 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.
II.2.1. Sesiunea de toamnă (septembrie 2016)
• 05-10 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (în intervalul orar 9.00-15.00; sâmbăta
între orele 9.00-13.00);
• 12 septembrie 2016- afişarea rezultatelor parţiale ale admiterii; depunerea şi soluţionarea
contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii
• 13-16 septembrie 2016; 19-22 septembrie 2016-confirmare locuri (între orele 09.0015.00)
• 23 septembrie 2016- afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor.
C. Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română-3 ani/180
credite (Acreditată)
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2016)
• 14-16 iulie 2016; 18-20 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor ( înscrierile se fac în intervalul
orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 21 iulie 2016-proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (între orele 09.00-13.00);
• 21 iulie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD, sala 002 (între orele 14.00-16.00);
• 22 iulie 2016-proba coordonare motrică/sediul DPPD ( între orele 09.00-13.00);
• 22 iulie 2016-interviu dicţie/sediul DPPD, sala 002 (între orele 14.00-16.00);
• 25 iulie 2016 - afişarea rezultatelor parţiale; primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
• 26-28 iulie 2016- confirmarea locurilor, (în intervalul orar 09.00-15.00);
• 29 iulie 2016- afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor
II.2.2 Sesiunea de toamnă (septembrie 2016)
• 05-10 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac zilnic, de luni până vineri,
în intervalul orar 9.00-15.00 şi sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 12 septembrie 2016 –proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (între orele 9.0013.00);
• 12 septembrie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD, sala 002 (între orele 14.0016.00;
• 13 septembrie 2016-proba coordonare motrică/sediul DPPD ( între orele 09.00-13.00);
• 13 septembrie 2016 - interviu dicţie/sediul DPPD, sala 002 (între orele 14.00-16.00);
• 14 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor parţiale;primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
• 15-16 septembrie 2016; 19-22 septembrie 2016- confirmarea locurilor, (între orele 09.0015.00);
• 23 septembrie 2016- afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor.
D. Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană-3
ani/180 credite (autorizată să funcţioneze provizoriu).
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2016)
• 14-16 iulie 2016;18-20 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor ( în intervalul orar 9.00-15.00;
sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 21 iulie 2016 –proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (între orele 9.00-13.00);
• 21 iulie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD sala 002 (între orele 14.00-16.00;
• 22 iulie 2016-proba coordonare motrică/sediul DPPD ( între orele 09.00-13.00);
• 22 iulie 2016- proba eliminatorie de competenţă lingvistică/sediul DPPD sala 002, între
orele 14.00-16.00
• 23 iulie 2016- proba de concurs (limba germană), sala 002, (în intervalul orar 09.00-11.00);
• 25 iulie 2016 - afişarea rezultatelor parţiale;primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
• 26-28 iulie 2016- confirmarea locurilor, (în intervalul orar 09.00-15.00);
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• 29 iulie 2016- afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor.
II.2.2. Sesiunea de toamnă (septembrie 2016)
• 05-10 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac zilnic, de luni până
vineri, în intervalul orar 9.00-15.00 şi sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 12 septembrie 2016 –proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (între orele
9.00-13.00);
• 12 septembrie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD sala 002 (între orele 14.0016.00;
• 13 septembrie 2016-proba coordonare motrică/sediul DPPD ( între orele 09.00-13.00);
• 13 septembrie 2016- proba eliminatorie de competenţă lingvistică/sediul DPPD sala 002,
între orele 14.00-16.00;
• 14 septembrie 2016- proba de concurs -limba germană, sala 002, ( în intervalul orar
09.00-11.00) ;
• 15 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor parţiale;primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
• 16, 19-22 septembrie 2016- confirmarea locurilor, (între orele 09.00-15.00);
• 23 septembrie 2016- afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor.
II.3. Procedura de înscriere
Art.8 (1)- Dosarele întocmite de candidaţi vor conţine următoarele documente:
a. pentru studii universitare de licenţă:
 fişa de înscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultăţii, o
completează cu opţiunea/opţiunile de concurs şi informaţiile necesare şi o semnează;
 diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notariat; pentru absolvenţii de liceu care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2016 sau în sesiunea august-septembrie 2016, pot
prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în original
sau în copie legalizată la notariat, în care se menţionează media generală de
bacalaureat, şi notele obţinute la probele susţinute;
 fotocopie după certificatul de naştere;
 fotocopie după cartea de identitate;
 adeverinţă medicală tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) în care se va
preciza că solicitanţii sunt apţi pentru programele de studii la care aspiră, în original sau
în copie legalizată la notariat;
 trei fotografii tip buletin de identitate-3 cm x 4 cm (lăţime x înălţime);
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la prima specializare,
pentru studenţii care candidează pentru o a doua specializare;
 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să
urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată sau adeverinţă pentru
promoţia 2016;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere, în cuantumul de 150 lei, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu;
 copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii
la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din U.L.B.S.;
 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de
MENCS (doar pentru candidaţii străini);
 dosar plic;
 5 plicuri A4 timbrate şi autoadresate, şi alte condiţii speciale impuse de domeniu, după
caz, (doar pentru candidaţii la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă).
 alte documente solicitate, după caz: adeverinţe care justifică scutirea de la plata taxei
de admitere, care arată calitatea de student şi situaţia şcolară a unor solicitanţi etc.;
declaraţii pe proprie răspundere cu privire la studiile urmate şi la regimul de finanţare a
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acestora, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de căsătorie
sau hotărâri judecătoreşti privind schimbarea numelui); documente justificative pentru
solicitanţii aflaţi în cazuri speciale etc.;
b. pentru studii universitare de masterat: aceleaşi documente ca pentru studiile
universitare de licenţă (inclusiv alte documente, în funcţie de situaţie) la care se adaugă
diplomă de licenţă sau echivalentă (eventual adeverinţă echivalentă).
Art.9. - Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului, au
obligaţia, ca la confirmarea locului să prezinte, după caz, diploma de bacalaureat şi/sau diploma
de licenţă, în formă originală.
Art.10. - Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România toţi
candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de
naştere. In scopul evitării unor neînţelegeri atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza
buletinului/cărţii/actului de identitate, se impune ca după numele din certificatul de naştere să fie
înscris (în paranteză) şi numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel hotărât prin hotărâri
judecătoreşti de schimbare a numelui sau prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui (sau, după
caz, a mamei).
Art.11. - Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, dintre care numai pentru un program de studiu pot beneficia de gratuitate (loc fără
taxă).
Art.12.- Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale
distincţii (premiile I, II şi III, menţiune) la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale/internaţionale recunoscute de ministerul de resort, la disciplinele Limba şi literatura
română, Istorie, Logică, în cazul programelor de studii Drept, Administraţie publică, Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar în limba română, forma de învăţământ cu frecvenţă, repectiv la
disciplina Limba şi literatura germană în cazul programului de studii Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar în limba germană, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la
buget, fără concurs, în cadrul Facultăţii de Drept.
Art.13- (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică, în cuantum de 150 lei, indiferent
de numărul domeniilor şi/sau programelor de studii de licenţă pentru care se face înscrierea.
(2) Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat/sesiune de admitere.
(3) Scutirea de plata taxei de înscriere nu presupune scutirea de taxă de şcolarizare.
(4) După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie.
III. Condiţii specifice de admitere pentru domeniul de studiu Ştiinţe ale educaţiei
Programul de studii Pedagogia învăţâmântului primar şi preşcolar
A. LIMBA ROMÂNĂ
1. Proba de aptitudini muzicale, plastice şi de coordonare motrică
Art.14.- (1) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:
a) intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de
candidat;
b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice.
Art.15- (1) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de
comisie:
a) un test pentru verificarea cunoştinţelor de limbaj plastic;
b) scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere
mici şi mari, precum şi copierea unui text stabilit de comisie.
Art.16.- (1) Se urmăreşte verificarea condiţiilor generale fizico-estetice şi de mişcare ale
absolvenţilor:
a) realizarea unor exerciţii la comanda examinatorului.
Art.17.- Pentru proba de desen, candidaţii vor avea un bloc de desen A4, creioane colorate şi
creioane negre. Pentru proba de educaţie fizică, candidaţii vor purta o ţinută sportivă adecvată
pentru susţinerea probei practice
2. Interviu care investighează capacitatea de a comunica şi dicţia
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Art.18.-(1) Proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi
imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie.
(2) Participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog,
capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.
B. LIMBA GERMANĂ
1. Proba de aptitudini muzicale, plastice şi de coordonare motrică
Art.19.-(1) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:
a) intonarea a 1-2 cântece în limba germană, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece
prezentate de candidat;
b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice.
Art.20.-(1) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de
comisie:
a) scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii germane, cu
litere mici şi mari, precum şi copierea unui text stabilit de comisie.
Art.21.-(1) Se urmăreşte verificarea condiţiilor generale fizico-estetice şi de mişcare ale
absolvenţilor:
a) realizarea unor exerciţii la comanda examinatorului.
Art.22.- Pentru proba de desen, candidaţii vor avea un bloc de desen A4, creioane colorate şi
creioane negre.
Art. 23- Pentru proba de educaţie fizică, candidaţii vor purta o ţinută sportivă adecvată pentru
susţinerea probei practice .
Art.24.- Probă eliminatorie de competenţă lingvistică constă în participarea la o conversaţie cu
comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în
relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.
Art.25.- Sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de competenţă lingvistică posesorii unui
certificat de competenţă linvistică care atestă nivelul C1 sau B2 din Cadrul European de
Referinţă pentru Limbi Străine. (Sprachdiplom, Goethe Institut, Österreichdiplom).
Art.26.- Proba de concurs (limba germană) constă în redactarea unui text pe o temă liber aleasă.
Art.27.- Se evaluează coerenţa textului şi capacitatea de a realiza intenţia de comunicare în scris.
Art.28.- Notarea se va face cu note de la 1 la 10. Nota obţinută la proba de concurs intră în
componenţa mediei de admitere. Nota obţinută are valoarea de 25% din media de admitere.
Art.29.- Probele de aptitudini sunt eliminatorii.
Art.30.- Fiecare probă se apreciază cu „Admis” sau „Respins”.
Art.31.- Un candidat declarat „Respins” la una dintre probe, va fi eliminat din concursul de
admitere.
Art.32.- La probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu se admit contestaţii, indiferent
de etapa de susţinere.
Art.33.- Candidaţii absolvenţi de liceu pedagogic-profil pedagogic (cu diplomă de
învăţător/educatoare) sunt exceptaţi de la probele eliminatorii de aptitudini.
Art.34.- Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil
pedagogic, susţin probele eliminatorii de aptitudini.
Art.35.- Media de admitere se calculează astfel: (Media examenului de Bacalaureat x 3 + Nota
probei de concurs): 4=Media de admitere.
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IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă
redusă
Art.36.- Învăţământul la forma ID/FR este organizat numai în regim „cu taxă”, pentru următoarele
domenii de studiu si specializări:
A. Studii universitare de licenţă-ID
Programul de
Nr.
Durata
studii
Nr.locuri
Domeniul de licenţă
crt.
studiilor
universitare de
cu taxă
licenţă
1.

Drept

4 ani

Drept

120

2.

Ştiinţe administrative

3 ani

Administraţie
publică

75

B. Studii universitare de masterat-IFR
Nr.
crt.

Domeniul de masterat

Durata
studiilor

Programul de
studii universitare
de masterat

Nr.locuri
cu taxă

1.

Drept

2
semestre

Drept judiciar
privat

25

2.

Ştiinţe administrative

4
semestre

Administraţie
publică europeană

50

IV.1. Sesiuni de admitere
Art.37.- Pentru ambele forme de şcolarizare, licenţă ID şi masterat IFR- concursul de admitere se
desfăşoară pe parcursul unei singure sesiuni după cum urmează:
• 03 mai-16 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac zilnic, de luni până
vineri, în intervalul orar 9.00-15.00);
• 16 septembrie 2016-afişarea rezultatelor parţiale; primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
• 19-29 septembrie 2016-confirmare locuri (luni-vineri, între orele 09.00-15.00);
• 30 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.
IV.2. Procedura de înscriere
Art.38.- Înscrierea candidaţilor se va face pe specializări la sediul facultăţii de Drept din Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 34,respectiv la secretariatele centrelor de înscriere.
Art.39.- Actele necesare înscrierii sunt cele indicate în art. 8 din prezentul regulament.
IV.3. Clasificarea candidaţilor
Art.40.- În cadrul Facultăţii de Drept, admiterea la forma de învăţămînt la distanţă şi cu frecvenţă
redusă se face pe bază de concurs de dosare.
Art.41.- Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de
bacalaureat, conform Regulamentului ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
Art.42.- (1) În cazul în care candidaţii aflaţi pe ultimul loc obţin aceeaşi medie de admitere,
diferenţierea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă de Limba şi literatură română
din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) În situaţia în care egalitatea notelor de admitere se menţine şi după aplicarea primului criteriu
de departajare, diferenţierea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă obligatorie din
cadrul examenului de bacalaureat, specifică filierei/profilului/specializării absolvite.
V.Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de
masterat
Art.43.- Pentru ciclul de studii universitare de masterat, sistem Bologna, conform Legii nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
39
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concursul de admitere la Facultatea de Drept se organizează pentru următoarele domenii şi
programe de studiu de masterat:
Programul de
Cifra
Nr.
Domeniul de
Durata
studii universitare
maximă de
crt.
masterat
studiilor
de masterat
şcolarizare
Drept judiciar
50
privat
Instituţii de drept
50
1.
Drept
2 semestre
privat român
50
Drept european
50
Ştiinţe penale
Administraţie
2.
Ştiinţe administrative 4 semestre
50
publică europeană
V.1. Sesiuni de admitere
Art.44.- Pentru forma de şcolarizare masterat-IF, concursul de admitere se desfăşoară pe parcursul
a două sesiuni dupa cum urmează:
V.1.1. Sesiunea de vară (iulie 2016)
• 14-16 iulie 2016; 18-20 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac în intervalul
orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
• 21 iulie 2016 –afişarea rezultatelor parţiale; primirea şi soluţionarea contestaţiilor);
• 25-28 iulie 2016 - confirmarea locurilor ( luni-joi, între orele 09.00-15.00);
• 29 iulie 2016 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor
V.1.2. Sesiunea de toamnă (septembrie 2016)
• 05-10 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (în intervalul orar 9.00-15.00 şi sâmbăta
între orele 9.00-13.00);
• 12 septembrie 2016- afişarea rezultatelor parţiale ale admiterii; depunerea şi soluţionarea
contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii
• 13-16 septembrie 2016; 19-22 septembrie 2016 –confirmare locuri (între orele 09.0015.00);
• 23 septembrie 2016- afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor.
V.2. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Art.45.- Actele necesare înscrierii sunt cele prevăzute în art.8 din prezentul regulament.
Art.46.- Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică, în cuantum de 150 lei, indiferent de
numărul domeniilor şi/sau programelor de studii de materat pentru care se face înscrierea.
V.3. CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR
Art.47.- După încheierea concursului, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaţilor
în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de înscriere, în raport cu
numărul de locuri ale specializărilor respective, pe locaţii de şcolarizare, utilizându-se sistemul de
glisare.
Art.48.- Concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, pentru ambele forme de
învăţământ (IF şi IFR), se desfăşoară fără susţinerea de probe scrise de concurs, iar media de
admitere este media generală a examenului de licenţă.
Art.49.-(1) În cazul în care se obţin medii egale, departajarea se face în funcţie de media generală
a examenului de bacalaureat.
(2) În situaţia în care egalitatea notelor de admitere se menţine şi după aplicarea primului criteriu de
departajare, diferenţierea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă la Limba şi
Literatură română, din cadrul examenului de bacalaureat.
VI. Desfăşurarea probei scrise de verificare a raţionamentului logico-lingvistic
Art.50.- (1) Comisia de admitere din facultate repartizează candidaţii pe săli şi dispune afişarea pe
uşile sălilor şi pe pagina de internet a facultăţii (http://drept.ulbsibiu.ro/admitere), cu cel puţin 24 de
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ore înaintea începerii probei de concurs, listele cuprinzând denumirea probei de concurs, ora
începerii şi durata de desfăşurare, denumirea sălii şi clădirea în care se află sală, lista nominală
alfabetică a candidaţilor din sala respectivă.
Art.51.- În vederea desfăşurării probei scrise, preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii
desemnează cu 24 ore înainte de începerea ei, lista de cadre didactice pentru supravegherea
candidaţilor în timpul desfăşurării probei, pe baza listelor stabilite anterior în acest scop.
Art.52.- Comisia de admitere a facultăţii va repartiza prin tragere la sorţi supraveghetorii şi
responsabilii de sală pentru proba de concurs, în ziua desfăşurării probei respective, astfel încât
pentru fiecare sală să se asigure un responsabil de sală şi un număr suficient de supraveghetori, în
funcţie de mărimea sălii.
Art.53.- Fiecărui responsabil de sală îi vor fi predate sub semnătură: lista candidaţilor din sala
respectivă, colile de concurs, precum şi alte materiale necesare
Art.54.- Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu o jumătate de oră înainte de
începerea probei.
Art.55.- Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte
un chestionar de concurs tipizat, cu ştampila facultăţii, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi
prenumele şi completează celelalte date. Colţul chestionarului de concurs va fi lipit şi ştampilat la
momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat
identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii
de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
Art.56.- Candidaţii îşi ocupă locurile în bănci numai după ce au lăsat la catedră orice materiale scrise
sau obiecte în care acestea ar putea fi depozitate (cărţi, caiete, hârtii, serviete, poşete, telefoane
mobile, etc.)
Art.57.- (1) În vederea susţinerii probei de concurs candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs în
ordinea de pe listă, fiind legitimaţi cu un act de identitate în original şi legitimaţia de concurs.
(2) Candidaţii care nu au asupra lor documentele menţionate pot fi eliminaţi din concurs sau pot fi
supuşi unor operaţiuni suplimentare de identificare în urma cărora Comisia de admitere a facultăţii
va decide eliminarea sau rămânerea în concurs a acestora.
Art.58.- Proba de concurs va începe la aceeaşi oră în toate sălile şi se va desfăşura pe durata
aceluiaşi interval de timp.
Art.59.- Proba va cuprinde un test - grilă de verificare a competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic.
Art.60.- Durata probei de concurs este de o oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.
Art.61.-(1) Din momentul deschiderii plicului în care se află chestionarele de concurs, niciun
candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea
scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii
plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.
(2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie
însoţit permanent de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de
concurs.
Art.62.- Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de
comisia de elaborare a subiectelor.
Art.63.- La întocmirea subiectelor şi a baremului de corectură, vor participa minimum două cadre
didactice cu pregătire corespunzătoare.
Art.64.-(1) Tragerea la sorţi a întrebărilor pentru concurs se va face în ziua desfăşurării probei,
asigurându-se intervalul de timp strict necesar pentru multiplicarea colilor de concurs.
(2) Întrebările dintre care vor fi trase la sorţi cele pentru concurs vor fi introduse în calculator în timp
util şi vor fi păstrate în condiţii de maximă confidenţialitate.
Art.65.- Componenţa nominală a comisiei de elaborare a subiectelor se stabileşte după încheierea
înscrierii candidaţilor la concursul de admitere, prin tragere la sorţi, de către Comisia centrală de
a admitere a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, pe baza propunerii înaintate de Comisia de
admitere a Facultăţii de Drept.
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Art.66.-(1) Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris
corespunzătoare, de culoare neagră.
(2) Marcarea răspunsurilor considerate corecte de candidat se va face prin înegrirea completă a
casetelor corespunzătoare din formularul tipizat, fără a depăşi conturul acestora.
Art.67.- Candidaţii care în timpul desfăşurării concursului apelează la fraudă sau tentative de fraudă
dovedită vor fi eliminaţi definitiv din concurs.
Art.68- Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaţilor să deţină asupra lor
telefoane mobile, tablete sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.
Art.69.-(1) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul
stabilit, primesc alte teste tipizate.
(2) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare.
Art.70.- La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se
află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea
ultimei lucrări.
Art.71.- Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predareprimire a acestora.
Art.72.- Lucrările de concurs sunt preluate de responsabilul de sală şi secretizate în prezenţa
candidatului, care semnează pentru predarea lucrării.
Art.73.- După preluarea tuturor lucrărilor de concurs acestea sunt predate de responsabilul de sală
asistat de supraveghetori persoanei anume desemnate din cadrul Comisiei de admitere a Facultăţii
de Drept, care va semna de primire.
Art.74.- Baremul de evaluare şi notare va fi afişat la avizier şi publicat pe pagina de internet a
facultăţii (http://drept.ulbsibiu.ro/admitere), imediat după încheierea probei de concurs.
VII. Stabilirea şi afişarea rezultatelor concursului
Art.75.- Media generală de amitere a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, a notei de la proba scrisă de verificare a competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic şi a mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Art.76.– În cazul concursului de dosare, clasificarea candidaţilor se va face luându-se în
considerare media de la examenul de bacalaureat sau de licenţă, după caz.
Art.77.- Un candidat poate fi admis doar dacă a obţinut minimum nota 5 (cinci) la testul de
verificare a raţionamentului logico-lingvistic.
Art.78.- Nota disciplinei de concurs se calculează prin conversia punctelor, cu două zecimale, fără
rotunjire.
Art.79.- Cadrele didactice care vor alcătui comisia de corectare a lucrărilor de concurs, vor fi numite
de către Comisia de admitere a facultăţii, în ziua desfăşurării probei scrise.
Art.80.- Evaluarea lucrărilor se realizează în mod independent, de minimum două cadre didactice.
Dacă pentru acelaşi test nu rezultă acelaşi punctaj, preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii
repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa
profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării, pentru care vor semna toţi evaluatorii
implicaţi.
Art.81.- Comisia de admitere a facultăţii va asigura păstrarea în condiţii de securitate deplină a
lucrărilor de concurs.
Art.82.- Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la Proba scrisă de verificare a competenţelor
lingvistice şi a raţionamentului logic. Contestaţia se depune la sediul facultăţii, în termen de 24
de ore de la data afişării rezultatelor.
Art.83.- În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou.
Art.84.- (1) Soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, punctaj şi media generală
de admitere, se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din trei cadre didactice,
stabilită prin tragere la sorţi de către Comisia centrală de admitere a Universităţii ”Lucian Blaga”
din Sibiu.
(2) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.
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Art.85.- Rezultatul rezolvării contestaţiilor se va comunica prin afişare la sediul facultăţii în termen
de 48 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art.86.- După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor,
neconfirmărilor şi glisărilor.
VIII. Confirmarea locurilor şi rezultatele finale
Art.87.- Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la sediul facultăţii în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute.
Art.88.- Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare trebuie să confirme ocuparea, în
perioada 26 iulie 2016-28 iulie 2016, la secretariatul Facultăţii de Drept. La înscriere se depune,
dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
Art.89.- Dacă un candidat este declarat admis pe locurile fără taxă şi renunţă în scris la calitatea de
student, până cel târziu la data 28 iulie 2016, pentru toate domeniile universitare de licenţa/masterat
(IF sau ID/IFR), locul rămas vacant se ocupa cu primul candidat declarat admis pe locurile cu taxă
din cadrul aceleiaşi specializări.
Art.90.- Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă precum şi cei aflaţi pe listele de aşteptare,
trebuie să confirme ocuparea locului prin achitarea primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare
(40 % din cuantumul taxei anuale de şcolarizare) la Casieria U.L.B.S. din Bulevardul Victoriei
nr. 10, şi încheierea Contractului de şcolarizare cu universitatea, la secretariatul Facultăţii de Drept.
Art.91.- Programul pentru confirmare este în intervalul 26 iulie 2016-28 iulie 2016, între orele 9.0015.00. La înscriere se depune, dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat
în original.
Art.92.- Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul
Regulament vor intra în procedura de glisare care are loc în data de 29 iulie 2016.
Art.93.- În urma elaborării listelor finale din data de 29 iulie 2016 candidaţilor aflaţi pe listele de
aşteptare, înscrişi conform condiţiilor prevăzute in prezentul capitol, care nu vor reuşi să ocupe un
loc cu taxă, li se va restitui prima tranşă din taxa de şcolarizare achitată în perioada confirmării
locurilor.
Art.94.- Candidaţii care nu depun cererea de confirmare a locului şi/sau nu achită taxa de
şcolarizare, până la data de mai sus, se consideră retraşi şi pierd locul cu taxă ocupat prin concurs.
Art.95. - La confirmarea locului ocupat prin concurs, toţi candidaţii admişi, atât pe locurile bugetate
cât şi pe locurile cu taxă, vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 25 de lei.
Art.96.- (1) Candidaţii care au achitat prima tranşă a taxelor de studii şi care în urma reclasificării
ajung să ocupe locuri fără taxă vor beneficia de restituirea sumelor achitate.
(2) Candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă, care au achitat prima tranşă a taxelor de studii
şi care decid să renunţe la locurile ocupate pe listele cu rezultatele finale ale concursului după data
de 01.10.2016, deşi s-au angajat prin declaraţii pe proprie răspundere sau precontracte de studii să
ocupe locurile nu li se vor restitui sumele achitate (deoarece prin fapta lor aduc prejudicii altor
candidaţi şi facultăţii care le-a rezervat locurile).
Art.97.- Mediile pe care le obţin candidaţii, precum şi locurile pe care ei se situează au, până la
afişarea lor, caracter secret, fiind interzisă cunoaşterea lor înainte de afişare de alte persoane decât
cele numite în Comisia de admitere.
Art.98.- Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, la sediul facultăţii, la un loc vizibil,
precum şi prin postarea pe pagina de internet a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la secţiunea
destinată admiterii (http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/) si pagina web a Facultăţii de Drept
(http://drept.ulbsibiu.ro), timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru candidaţii admişi pe locuri fãrã
taxã şi cei admişi pe locuri cu taxã), în ordinea descrescãtoare a mediilor, în limita locurilor
disponibile.
Art.99.- Se înmatriculează exclusiv pe locurile cu taxă şi studenţii care solicită înmatricularea întrun an de studii superior.
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Art.100.- La sfãrşitul fiecãrui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate în funcţie de
rezultatele obţinute la învãţãturã în anul precedent, în ordinea descrescãtoare a mediilor pentru
fiecare specializare.
IX. Dispoziţii finale
Art.101.- În urma centralizãrii confirmãrilor candidaţilor declaraţi admişi se vor afişa listele finale ale
admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universitãţii „Lucian Blaga” pentru întocmirea deciziilor
de înmatriculare.
Art.102.- Candidaţilor declaraţi respinşi, celor eliminaţi sau celor care renunţă la concurs sau la locul
obţinut prin concurs li se restituie necondiţionat dosarele de concurs, conform legii, fără perceperea
vreunei taxe, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii de restituire.
Art.103.- Pentru admiterea la Facultatea de Drept nu se recunosc concursurile de admitere susţinute
în alte centre universitare, la alte universităţi sau la alte facultăţi din cadrul U.L.B.S.
Art.104.- Hotărârile Comisiei Centrale de admitere vor fi puse în practică de Comisia de admitere a
facultăţii şi vor fi urmate de toţi candidaţii la admitere.
Art.105.- Prezentele criterii specifice au fost în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din data de
14.12.2015 şi fac parte integrantă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere pentru anul universitar 2016-2017, al U.L.B.S.
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5.5

Anexa 5-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.02.2016

1.

Consideraţii generale

Admiterea în învăţământul superior, la studiile universitare de licenţă, pentru anul universitar
2016-2017 (învăţământ cu frecvenţă) la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii “Lucian Blaga” din
Sibiu se face prin concurs pe bază de dosare, luându-se în calcul media examenului de
bacalaureat. La specializările din domeniul Teatru şi artele spectacolului concursul se desfăşoară
astfel: pentru specializarea Artele spectacolului (Actorie), concursul cuprinde: vizita medicală (probă
eliminatorie) şi probe de aptitudini (prima etapă este eliminatorie, iar a doua, cu notă), iar pentru
specializarea Teatrologie - Management cultural: interviu cu notă.
Înscrierile şi concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă, pentru toate
domeniile şi specializările aprobate de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu excepţia
specializărilor din domeniul Teatru şi artele spectacolului, se vor organiza în perioada 18 - 23 iulie
2016. Pentru specializările Artele spectacolului (Actorie) şi Teatrologie - Management cultural,
înscrierile vor avea loc în perioada 18-21 iulie 2016. Probele la specializarea Artele spectacolului
(Actorie) vor avea loc în zilele de 22 - 23 iulie 2016, iar interviul cu notă la specializarea TeatrologieManagement în 22 iulie 2016.
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor se va organiza un nou concurs de admitere în
perioada 5-10 septembrie 2016.
Înscrierile pentru programele de masterat din domeniul Teatru şi artele spectacolului la
care se susţine probă scrisă/ de aptitudini se vor desfăşura între 18 - 21 iulie 2016. Proba scrisă
va avea loc în ziua de 22 iulie 2016, iar proba de aptitudini în 24 iulie 2016.
Pentru programele de masterat la care nu se susţine probă scrisă/de aptitudini, înscrierile
vor avea loc în perioada 18 - 23 iulie 2016, iar absolvenţii altor specializări vor susţine un interviu
de limbă străină (cu calificativ: admis/respins).
Se iau în considerare certificatele internaţionale recunoscute, pentru candidaţii care pot face
dovada că sunt titularii unui asemenea certificat. În eventualitatea neocupării tuturor locurilor, se va
organiza un nou concurs de admitere în septembrie 2016 (cu înscrieri în intervalul 5 - 10 septembrie
2016 și proba scrisă/de aptitudini în 12 septembrie 2016).
Concursul de admitere la specializările de la Filologie (Limbi şi literaturi, Limbi Moderne
Aplicate) şi Ştiinţe ale informării şi documentării va consta în media examenului de bacalaureat, cu
pondere de 100%.
La specializarea Artele spectacolului (Actorie) concursul va cuprinde vizita medicală, probă
eliminatorie de actorie şi probă de aptitudini (22 - 23 iulie 2016).
La specializareaTeatrologie-Management cultural concursul va cuprinde un interviu cu notă
(22 iulie 2016).
Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei pentru oricare dintre specializările facultății.
Candidaţii vor completa o singură fişă de înscriere pe care îşi vor exprima opţiunile în ordinea
preferinţelor. În cazul programelor din domeniile Limbă şi literatură şi Limbi Moderne Aplicate
opţiunile au în vedere o singură combinaţie de limbi.
2.

Înscrierea candidaţilor

2.1. Acte Necesare
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip, cu precizarea
opţiunilor (învăţământ cu frecvenţă, pe locuri subvenţionate sau cu taxă) la care se anexează
următoarele acte:
a) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată la notariat.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o
adeverinţă-tip care să ateste absolvirea liceului şi promovarea examenului de bacalaureat și
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care să conțină rezultatele obţinute la fiecare disciplină, precum şi media generală de la
bacalaureat. Candidaţii din această categorie care vor fi declaraţi admişi în urma concursului
din iulie 2016 au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până cel
târziu în 28 iulie 2016, iar cei admişi în septembrie 2016, până în 16 septembrie 2016. Studenţii
admişi la două facultăţi au obligaţia să prezinte diploma de bacalaureat în original la facultatea
urmată în regim fără taxă și o copie legalizată la cealaltă facultate.
b) certificat de competenţă lingvistică pentru limba germană, nivel minim A2 sau adeverinţă
care să ateste studierea limbii germane timp de 2-4 ani, în cazul candidaţilor care optează pentru
specializările care includ Limba şi literatura germană. În situaţiile în care aceşti candidaţi nu au
avut posibilitatea să studieze în şcoală limba germană colectivul de specialitate va crea o
comisie care îi va testa în vederea evaluării pentru nivelul minim A2, conform Cadrului de
Referinţă al Uniunii Europene privind limbile străine.
c) certificatul de naştere în copie legalizată;
d) cartea de identitate în copie;
e) adeverinţă medicală-tip eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare, cu obligaţia de a se menţiona regimul regimul de studiu-„pe loc subvenţionat de la
buget” sau „cu taxă”-în care urmează prima specializare);
h) adeverinţă din care să rezulte regimul de studiu („pe loc subvenţionat de la buget” sau „cu taxă”)
şi perioada în care au beneficiat de loc subvenţionat, pentru absolvenţii care doresc să urmeze
o a doua facultate;
i) diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, în original sau
copie legalizată, pentru candidaţii la studiile universitare de masterat, precum şi pentru
absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare; această a doua categorie de candidaţi,
vor prezenta obligatoriu şi o adeverinţă din care să rezulte regimul studiilor efectuate („pe loc
subvenţionat de la buget” sau „cu taxă” şi perioada în care au beneficiat de loc subvenţionat);
j) chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform Hotărârii Senatului
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
Sunt scutiţi de taxa de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere,
candidații ce se încadrează în categoriile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Regulamentul de
admitere al ULBS.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare
prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate.
k) candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate
sau o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii la care au făcut prima înscriere.
l) certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, obţinut la
examenul de bacalaureat sau certificatele internaţionale recunoscute, în eventualitatea
necesităţii departajării.
Candidaţii de la specializările Engleză, Germană, Franceză şi Chineză, care vor opta pentru
luarea în considerare a certificatelor internaţionale recunoscute obţinute în timpul anilor de liceu
în vederea departajării, în locul notei de la examenul de bacalaureat la limba străină, vor prezenta
la dosar unul din certificatele internaţionale: Toefl, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced
Certificate, Cambridge Proficiency Certificate-pentru engleză, Sprachdiplom II, Zertifikat Deutsch,
Zertifikat Mittelstufe Deutsch, Test DaF, Österreichisches Sprachdiplom, Goethe-Zertifikat-pentru
germană, DALF, DELF, DL-pentru franceză şi HSK-pentru chineză. Evaluarea acestora se va face
de către comisia de admitere, în funcţie de nivelul de competenţă. În situaţiile excepţionale în care
candidaţii nu au avut posibilitatea să studieze în liceu limba străină la care ar dori să se înscrie la
studiile de licenţă, colectivul de specialitate va crea o comisie care îi va testa pe candidaţi (interviu
+ test scris), în vederea evaluării şi notării corespunzătoare, conform Cadrului de Referinţă al Uniunii
Europene privind limbile străine. Nota comisiei va fi luată în considerare la calculul mediei la admitere
pentru departajare.
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2.2. Condiţii speciale de înscriere la concurs
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru
fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art.142,
alin. 6).
Depăşirea duratei învăţământului gratuit prevăzute de lege se suportă de către studenţi.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze o a doua
specializare beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu
(scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget la
specializarea iniţială), dacă au ocupat prin concurs un loc subvenţionat. Înscrierea şi concursul de
admitere se vor desfăşura în aceleaşi condiţii ca şi pentru absolvenţii de liceu promoția 2016.
Schimbarea statutului de student din regim „cu taxă” în regim „fără taxă” la altă facultate, pe
parcursul anilor de studii, va fi adusă la cunoştinţa conducerii Facultăţii de Litere şi Arte, imediat şi
obligatoriu, în scris. În caz contrar, răspunderea revine în totalitate studentului.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot concura pentru a urma a doua facultate în regim cu taxă
sau pe loc subvenţionat de la bugetul de stat, în funcţie de rezultatele concursului de admitere şi de
regimul în care au urmat prima facultate. Conform Cartei universitare, ei au obligaţia să declare în
momentul înscrierii la concurs dacă au urmat o altă facultate (cu sau fără taxă) şi, în cazul în care
se încadrează în această situație, să prezinte documentele doveditoare la confirmarea locului ocupat
prin concurs.
Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III sau menţiune)
la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe
locuri finanțate de la buget (fără taxă). Acești candidați, pot urma, la cerere, fără taxe de
şcolarizare cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat, conform H.G.
nr. 1004/2002.
Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III sau menţiune)
la olimpiadele şcolare naţionale beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la
bugetul de stat (fără taxă), fără concurs, fiind admişi cu nota 10.
Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III) la concursurile
naţionale desfăşurate sub egida ministerului de resort, beneficiază de echivalarea acestora cu nota
9.
Excepţie de la aceste prevederi vor face candidaţii de la specializarea Artele spectacolului
(Actorie) care vor participa la toate probele de concurs, în vederea evaluării medicale respectiv
aptitudinale.
3.

Stabilirea rezultatelor concursului

Admiterea în învăţământul superior se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare facultate şi profil, respectiv
specializare, din cadrul acesteia, pentru care au optat în scris, astfel:
– pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (învăţământ cu frecvenţă);
– pe locuri cu taxă (învăţământ cu frecvenţă);.
Media minimă generală de admitere este 5 (cinci).
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, conform criteriilor
de selecţie aprobate prin prezentul Regulament pentru fiecare specializare.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt
consideraţi eliminaţi din concurs.
Candidaţii de la studii universitare de licenţă care vor fi declaraţi admişi pe locuri
subvenţionate de la buget au obligaţia să completeze fişa de înscriere în anul I şi să prezinte actele
de studii în original până la data de 28 iulie 2016 inclusiv; în caz contrar, ei pierd locul ocupat prin
concurs. Pentru candidaţii de la masterat, data limită de confirmare a locului este tot 28 iulie 2016.
47

REGULAMENT

Regulament de organizare și
desfășurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 48 din 169

Ediția 1

Evoluție revizii
1/
03.2016

Emitent: Cabinet Rector

Candidaţii de la studii universitare de licenţă care vor fi declaraţi admişi pe locurile cu taxă
au obligaţia să completeze fişa de înscriere în anul I, să achite prima rată a taxei de şcolarizare şi
să încheie contractul de studii până la data de 28 iulie 2016 inclusiv; în caz contrar, ei pierd locul
ocupat prin concurs şi dreptul de a ocupa ulterior un loc subvenţionat devenit liber. Pentru candidaţii
de la masterat declaraţi admişi pe locurile cu taxă, data limită de confirmare a locului este tot 28
iulie 2016.
Locurile subvenţionate de la buget rămase vacante la 28 iulie 2016 vor fi ocupate de către
candidaţii de pe locurile cu taxă înscrişi, cu contract încheiat şi cu prima rată achitată până la 28
iulie 2016 inclusiv, în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere din iulie 2016.
Studenţii cu taxă care încheie contract de şcolarizare şi achită prima rată până la 28 iulie 2016
vor beneficia de restituirea sumei achitate, în situaţia în care trec pe un loc subvenţionat până la 1
octombrie 2016.
Studenţilor cu taxă care au încheiat contract de şcolarizare şi apoi părăsesc din proprie
iniţiativă Facultatea de Litere și Arte nu li se vor returna taxele achitate la înscrierea şi semnarea
contractului.
Studenţii admişi pe locuri cu taxă în sesiunea din septembrie 2016 nu beneficiază de
posibilitatea de a trece pe locurile subvenţionate rămase libere decât după absolvirea anului I de
studii, pe baza mediei de absolvire, în condiţiile legii.
Candidaţii admişi în sesiunea din septembrie 2016 au obligaţia să se înscrie în anul I de studiu,
să achite prima rată din taxa anuală de şcolarizare şi să încheie contractul de şcolarizare până la
data de 16 septembrie 2016.
La programul de studii universitare de masterat Teoria şi practica managementului instituţiilor
şi evenimentelor culturale, la care este prevăzută probă scrisă, contestaţiile se depun în termen de
48 de ore şi se soluţionează prin recorectarea lucrării de către comisia de contestaţii în termen de
24 de ore.
La probele de aptitudini şi la interviuri nu se admit contestaţii.
4. Dispoziţii finale
Actele candidaţilor înscrişi şi declaraţi respinşi li se restituie acestora, la cerere, după afişarea
rezultatelor concursului. Actele originale de studii se eliberează numai titularilor sau rudelor de gradul
I, ultimelor cu procură legalizată la notariat.
Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie
de criteriile de selecţie şi de departajare aprobate şi în limita numărului de locuri pentru care se
organizează concursul.
Numărul de locuri subvenţionate de la buget nu poate fi depăşit.
Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de
departajare stabilite de Consiliul Facultăţii prin prezentul Regulament.
În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări, acesta va opta în
scris, până la 28 iulie 2016, pentru dobândirea calităţii de student la una sau două specializări A, dar
poate urma o singură specializare pe loc subvenţionat de la bugetul de stat, având obligaţia de a
declara situaţia sa reală, în scris, la confirmarea locului.
Candidaţii pot beneficia, în perioada admiterii, de cazare contra cost în căminele studenţeşti
ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, dacă vor exista locuri disponibile.
Toţi candidaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte întocmai prevederile Metodologiei
aprobate de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi ale prezentului Regulament; în caz
contrar, întreaga răspundere revine candidaţilor.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat, cu taxă sau pe locurile finanţate de la bugetul de stat, modificată prin Legea
224/11 iulie 2005 (art. 5), ale Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, ale O.M.
3617/16 martie 2005, privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile,
a Regulamentului U.L.B.S. privind ocuparea locurilor pentru studii finanţate de la bugetul de stat,
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după absolvirea fiecărui an de studiu, la începutul anului universitar următor, locurile
subvenţionate de la bugetul de stat se ocupă în ordinea descrescătoare a punctajului realizat
de studenţi în anul anterior, indiferent dacă aceştia au fost pe locuri subvenţionate sau cu
taxă.
Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile în
regim cu taxă, cu excepţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
Eventualele modificări ale cuantumurilor taxelor de studii, aprobate de Senatul Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu în funcţie de costurile şcolarizării, se anunţă candidaţilor cu cel puţin 30 de
zile înainte de începerea înscrierilor la concursul de admitere.
Candidaţii care optează pentru învăţământul cu taxă nu vor beneficia de reducerea taxei de
şcolarizare pe parcursul anilor de studii decât în condiţiile speciale prevăzute de lege.
Taxa anuală de şcolarizare va fi achitată astfel: la confirmarea locului, adică până la data de
28 iulie 2016, se va achita prima rată (40% din taxă), până pe 15 ianuarie 2017 a doua rată (35%) şi
până pe 20 mai 2017 a treia rată (25%). Între cele trei momente ale scandenţei, studenţii pot achita
sume mai mici din rata aferentă.
Studenţii care nu-şi vor achita taxele şcolare la timp nu vor fi admişi la examenele din sesiunile
programate şi vor fi exmatriculaţi.
5. Structura facultăţii, domenii de studii, specializări, criterii de selecţie şi de departajare
5.1. Studii universitare de licenţă
A. DOMENIUL FILOLOGIE
a) LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
Specializări:
1. Limba şi literatura engleză-O limbă şi literatură modernă (germană sau franceză) sau Limba şi
literatura română-acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
2 . Limba şi literatura franceză –O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) sau Limba şi
literatura română-acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
3. Limba şi literatura germană-O limbă şi literatură modernă (engleză sau franceză) sau Limba şi
literatura română-acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
4. Limba şi literatura română-O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză sau germană)acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
5. Limba şi literatura chineză-Limba şi literatura engleză-autorizată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
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– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru proba scrisă de Limba şi literatura
română;
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru Limba şi literatura modernă/maternă
sau certificat recunoscut internaţional;
3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru prima disciplină umanistă;
Notă: Candidaţii care doresc să li se ia în considerare pentru departajare certificatele internaţionale
obţinute pentru engleză, germană sau franceză, sunt obligaţi să menţioneze acest lucru în fişa
de înscriere la concursul de admitere. În caz contrar, li se va lua în considerare nota la limba
străină pentru care au optat la bacalaureat, fără a se lua în considerare contestaţiile ulterioare.
b) LIMBI MODERNE APLICATE
Specializarea: Limbi Moderne Aplicate: Engleză, Franceză, Germană-acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru proba scrisă de Limba şi literatura
română;
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru Limba şi literatura modernă/maternă sau
certificat recunoscut internaţional;
3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru prima disciplină umanistă;
B. DOMENIUL ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
Specializarea: Ştiinţe ale informării şi documentării-acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
– Media la examenul de bacalaureat: 100 %
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru proba scrisă de Limba şi literatura
română;
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru Limba şi literatura modernă/maternă sau
certificat recunoscut internaţional;
3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru prima disciplină umanistă;
C. DOMENIUL ARTELE SPECTACOLULUI
Specializări:
1. Artele spectacolului - Actorie-specializare acreditată
Durata studiilor: 6 semestre (învăţământ cu frecvenţă)
Probe de concurs (22-23 iulie 2016):
– Vizita medicală
– probă eliminatorie (22 iulie 2016);
– Actorie-etapa I
– probă eliminatorie* (22 iulie 2016);
* proba va consta în recitarea unei poezii (balade, fabule, poezii de dragoste, filosofice, etc.),
în prezentarea a 1-2 povestiri şi a două monologuri din repertoriul propriu, la alegerea
candidatului. Se acordă calificativul Admis sau Respins.
– Actorie-etapa a II-a-probă de aptitudini*, cu notă (23 iulie 2016);
* proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri şi a unui monolog din repertoriul
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candidatului, la alegerea Comisiei de concurs.
Notă: Candidaţii de la specializarea Artele spectacolului (Actorie) au obligaţia de a depune la
Comisia de concurs un dosar care să cuprindă mai multe poezii, povestiri şi monologuri,
pentru probele de concurs.
Criterii de selecţie:
– Proba de aptitudini: 80 %
– Media la bacalaureat: 20 %
Criterii de departajare:
1. Nota la proba de aptitudini (etapa a II-a);
2. Nota la probei scrise de Limba şi literatura română de la bacalaureat;
3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru Limba şi literatura
modernă/maternă/prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional.
2. Teatrologie- Management cultural
Durata studiilor: 6 semestre, învăţământ cu frecvenţă, specializare acreditată
Proba de concurs (22 iulie 2016):
– Interviu cu notă din tematică afişată pe site-ul Facultăţii de Litere şi Arte:
http://litere.ulbsibiu.ro
Criterii de selecţie:
– Interviu cu notă: 50 %
– Media la examenul de bacalaureat: 50 %
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru proba scrisă de Limba şi literatura
română;
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru Limba şi literatura modernă/maternă sau
certificat recunoscut internaţional;
3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat pentru prima disciplină umanistă;
5.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ACREDITATE DE ARACIS (organizate cf. Legii
288/2004)
Durata studiilor: 4 semestre, specializări acreditate
Programe de studii universitare de masterat la care nu se susţine probă scrisă:
I. Limba şi literatura engleză
II. Limba şi literatura română
III. Limba şi literatura germană
IV. Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba engleză
V. Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba franceză
VI. Profesor documentarist
Criterii de selecţie:
o Media examenului de licenţă (fără probă scrisă)
o Interviu (probă de competenţă lingvistică), cu calificativ (admis/respins), pentru
absolvenţii altor specializări;
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba de Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate la examenul de
licenţă.
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat
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Programe de studii universitare de masterat la care se susţine probă scrisă/de aptitudini:
1. Arta interpretării caracterelor dramatice (probă de aptitudini)
2. Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale
Criterii de selecţie:
Probă scrisă din tematica stabilită pentru fiecare specializare
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba de Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate la examenul de
licenţă.
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat
Notă: Tematica şi bibliografia sunt postate pe pagina web a Facultăţii de Litere şi Arte:
http://litere.ulbsibiu.ro
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6. Graficul desfăşurării concursului de admitere 2016
6.1. Studii universitare de licenţă (6 semestre)
a)-învăţământ cu frecvenţă
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Perioada de
înscriere la concurs

Specializarea
Limba şi literatura română-o limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)-acreditată
Limba şi literatura engleză-o limbă şi literatură modernă (germană, franceză) sau Limba şi literatura română-acreditată
Limba şi literatura germană-o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română-acreditată
Limba şi literatura franceză-o limbă şi literatură modernă (engleză, germană) sau Limba şi literatura română-acreditată
Limba şi literatura chineză-Limba şi literatura engleză-autorizată ARACIS
Limbi Moderne Aplicate: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană-acreditată
Ştiinţe ale informării şi documentării-acreditată

18-23 iulie 2016/
5-10 septembrie
2016
Concurs de dosare
18-21 iulie 2016/
5 -10 sept. 2016
Interviu cu notă:
22 iulie 2016/
12 sept. 2016
18-21 iulie 2016/
5 -10 sept. 2016
Probe de aptitudini:
22-23 iulie 2016/
12-13 sept. 2016

Teatrologie (management cultural)-acreditată

Artele spectacolului (Actorie)-acreditată
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Confirmarea
locului
26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016

26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016
26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016
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6.2. Studii universitare de masterat (6 semestre) - Legea 288/2004
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Perioada de înscriere la
concurs

Specializarea
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană
Teoria şi practica traducerii şi a interpretării. Limba engleză
Teoria şi practica traducerii şi a interpretării. Limba franceză
Profesor documentarist
Arta interpretării caracterelor dramatice-probă de aptitudini

18-23 iulie 2016/
5-10 septembrie 2016
Concurs de dosare

Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale-probă scrisă

54

Înscrieri: 18 -21 iulie 2016/
5-10 sept. 2016
Proba de aptitudini / Proba
scrisă:
24 iulie 2016/22 iulie 2016
12 sept. 2016

Confirmarea
locului
26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016

26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016
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7. Cifrele de şcolarizare propuse pentru anul universitar 2016-2017
7.1. Studii universitare de licenţă (6 semestre)-învăţământ cu frecvenţă
Domeniul de
licenţă

Domeniul:
Limbă şi
literatură

Domeniul:
Limbi
Moderne
Aplicate

Specializarea
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză/
germană) sau Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză/
franceză) sau Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/
germană) sau Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/
germană)
Limba şi literatura chineză-Limba şi literatura engleză
Limbi Moderne Aplicate: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană

Domeniul:
Ştiinţe ale Ştiinţe ale informării şi documentării
comunicării
Domeniul: Teatrologie - Management cultural
Teatru şi
artele
Artele spectacolului-Actorie
spectacolului

Capacitate
instituţională
(nr. maxim de
locuri)
75
60
50
100
40

100

25
12
12
TOTAL

474

7.2. Studii universitare de Masterat, 4 semestre (Legea 288/2004)

Domeniul de
masterat
Filologie

Ştiinţe ale
comunicării
Teatru şi artele
spectacolului

Specializarea

Capacitate
instituţională
(nr. maxim
de locuri)

Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană
Teoria şi practica traducerii şi a interpretării. Limba engleză
Teoria şi practica traducerii şi a interpretării. Limba franceză
Profesor documentarist

40
20
40
25
25

Arta interpretării caracterelor dramatice
Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor
culturale
Total

15

30

15
210

Notă: Locurile cu taxă se pot suplimenta în perioada admiterii cu aprobarea Consiliului de
Administraţie al U.L.B.S. în limita capacităţii de şcolarizare aprobată de A.R.A.C.I.S.
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Pentru a funcţiona, programele de studii universitare de licenţă vor trebui să aibă minimum
25 de candidaţi declaraţi admişi, cu locul confirmat, iar cele de masterat 20 de candidaţi declaraţi
admişi, cu locul confirmat (fac excepţie de această regulă specializările din domeniul Teatru). În fişa
de înscriere, candidaţii vor putea menţiona şi a doua opţiune, care va fi luată în considerare de
comisia de admitere, în cazul în care programul primei opţiuni nu va putea funcţiona, astfel încât cei
admişi vor putea fi redistribuiţi conform celei de-a doua opţiuni.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere şi Arte: Sibiu, B-dul
Victoriei nr. 5-7,
telefon 0269 / 21.55.56 sau 0269 / 21.60.62,
fax 0269/21.27.07 sau e-mail: litere@ulbsibiu.ro sau pe site-ul Universităţii „Lucian Blaga”:
www.ulbsibiu.ro
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5.6

Anexa 6-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 09.03.2016

1. Considerații generale
Prezentele criterii de admitere ale Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane la studiile universitare de licenţă
şi la studiile universitare de masterat sunt întocmite în baza Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, pentru anul universitar 2016-2017.
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane organizează concurs de admitere atât pe locuri subvenţionate
de la bugetul de stat, cât şi pe locuri cu taxă.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru toate formele de învăţământ, se face astfel:
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2016
● Contestații: 23-24 iulie 2016
● Confirmare locuri: 25-30 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016

Concurs mixt
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Concurs: 23 iulie 2016
● Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2016
● Contestații: 23-24 iulie 2016
● Confirmare locuri: 25-30 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 05-10 sept. 2016
● Afişarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Contestații: 12 - 13 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-17 sept. 2016
● Rezultate finale: 19 sept. 2016

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 05-10 sept. 2016
● Perioada de concurs: 10 sept. 2016
● Afişarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Contestații: 12 - 13 sept. 2016
● Confirmare locuri:14-17 sept. 2016
● Rezultate finale: 19 sept. 2016

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
Concurs mixt
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Concurs: 23 iulie 2016
● Contestații: 25-26 iulie 2016
● Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
● Contestații: 25-26 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016
● Confirmare locuri: 27- 30 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 05-10 sept. 2016
● Afişarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Contestații: 12-13 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-17 sept. 2016
● Rezultate finale: 19 sept. 2016

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 05-10 sept. 2016
● Concurs: 10 sept. 2016
● Afişarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Contestații: 12-13 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-17 sept. 2016
● Rezultate finale: 19 sept. 2016
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Candidaţii la admiterea în învăţământul superior sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă.
Pentru învăţământul la distanţă perioada de înscriere este de la 18.07.-23.07.2016, respectiv
05.09. - 10.09.2016 (cu excepţia zilelor de duminică).
Candidaţii la admiterea pentru programele de master şi studii postuniversitare sunt absolvenţi
ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Taxa de înscriere se achită o singură dată indiferent de numărul de fișe de înscriere la
specializările in cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, și este în cuantum de 150 Lei şi se achită
în momentul depunerii dosarului.
Secretariatul Comisiei de admitere primeşte, pe departament, dosarele întocmite de
candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs numai dacă, după verificarea
fiecărui dosar, acesta conţine:
- 1 dosar plic;
- cerere tip de înscriere, completată corect;
- diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
sau în copii legalizate de birourile notarilor publici pentru candidaţii la programele de licenţă
sau masterat;
- diplomă de licenţă și foaie matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau
în copii legalizate de birourile notarilor publici pentru candidaţii la programele de master şi
studii postuniversitare;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- o copie a actului de identitate sau a paşaportului;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de
familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenţii care urmează
o a doua specializare);
- candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la prima
facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere;
- dovada de plată a taxei de înscriere sau înscrisul doveditor al încadrării într-una din
categoriile exceptate de la plata taxei de înscriere.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat sau examenul de licenţă în sesiunea
iunie-iulie 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu sau
facultatea absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele
obţinute la fiecare probă la examenul de bacalaureat. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri de la
buget au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până cel târziu la
01.10.2016.
Candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă trebuie să depună la dosar, pe
lângă documentele solicitate mai sus, diploma de licenţă, în original sau în copie legalizată, sau
adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2016.
2. Organizarea concursului de admitere
Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane se
organizează în lunile iulie şi septembrie 2016 pentru formele de învăţământ: zi, învăţământ la
distanţă, studii universitare de masterat în cadrul domeniilor de studiu la toate programele de studiu
acreditate sau autorizate de ARACIS, în baza metodologiei specifice fiecărui domeniu după cum
urmează:
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Număr
maxim de
locuri
(ARACIS)

Tipul de concurs
și
proba/probele de
concurs

Istorie

50

Concurs de admitere
pe bază de dosare

Studiul patrimoniului și
managementului
bunurilor culturale

50

Concurs de admitere
pe bază de dosare

Conservare şi restaurare

20

Concurs mixt

Programul de studii

Teologie protestantă
pastorală
Teologie asistenţă
socială (în lb. germană)
Ştiinţe politice
Studii de securitate
Relaţii internaţionale şi
studii europene
Asistenţă socială
Sociologie
Resurse umane
Psihologie

Criteriul/criteriile de
selecţie
și/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere
Media obţinută la
examenul de
bacalaureat (100%)
Media obţinută la
examenul de
bacalaureat (100%)
• Probă eliminatorie:
Interviu (mapă
minimum 10
lucrări)-notat cu
admis/respins;
• 100% Media
generală la
examenul de
Bacalaureat.

10
25
50
75
60

Concurs de admitere
pe bază de dosare

75
75
75
100
50 IF
50 ID

Media obţinută la
examenul de
bacalaureat (100%)

• 50% media obținută la
examenul de
bacalaureat
Concurs de admitere
• 50% nota de la proba
60 IF
pe bază de dosare
E)a) de la examenul
Comunicare şi relaţii
de bacalaureat (limba
publice
și literatura română,
50 ID
proba scrisă)
Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanță; *) = pentru tematicile probelor de
concurs accesați site-ul facultății
Jurnalism
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Programul de studii

Istorie socială în România
modernă și contemporană: elite
politice
Europa Centrală şi de Sud-Est în
primul mileniu al erei creştine
Protejarea și valorificarea
patrimoniului istoric
Restaurare lemn policrom
Managementul integrării
europene şi administraţiei
publice
Relaţii internaţionale. Sisteme de
securitate
Diplomația apărării
Securitate şi relaţii internaţionale
Psihologie clinică, consiliere
psihologică şi psihoterapie

Număr
maxim de
locuri
(ARACIS)

Tipul de
concurs
și/sau
proba/probele
de
concurs

Criteriul/criteriile de
selecţie
și/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere

Concurs mixt

● 60% Media generală
a examenului de
licență
● 40 % Interviu *)

Concurs mixt

● 60% Media generală
a examenului de
licență
● 40 % Interviu *)

Concurs pe bază
de dosare

Media generală a
examenului de licență
(100%)

25
25
25

10

50
50
50
50

● 30% Media generală
a examenului de
licență
Concurs mixt
● 70 % Susținerea
Psihologie medico-legală și
orală a unui proiect de
criminalistică. Evaluare și
25
cercetare/ prevenție/
intervenție.
intervenție *)
Leadership şi management
● 75% Media generală
30
organizaţional
a examenului de
Concurs mixt
licență
Selecţia şi gestiunea resurselor
50
● 25 % Interviu *)
umane
Publicitate şi brand
50
● Probă eliminatorieInterviu *)
Concurs mixt
● 100 % Media
Managementul relaţiilor publice
45
generală a examenului
de licență
Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; *) = pentru tematicile probelor de concurs accesați site-ul facultății
50

Situaţia înscrişilor se va centraliza la nivelul secretariatului Comisie de admitere a Facultăţii de Ştiinţe
Socio-Umane la sfârşitul fiecărei zile de înscriere. Secretariatul comisiei de admitere a Facultăţii de
Ştiinţe Socio-Umane va transmite zilnic Comisiei centrale de admitere a ULBS situaţia numerică a
candidaţilor înscrişi la admitere.
3. Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere pentru invăţământul de zi
Înscrierea la concursul de admitere se va face prin depunerea dosarului pentru domeniul și
programul de studii universitare de licenţă, respectiv programul masterat ales de fiecare candidat.
Un candidat poate opta pentru mai multe specializări din cadrul facultății, plătind o singură taxă de
admitere și câte o taxa de administrare dosar pentru fiecare domeniu din care fac parte specializările
alese.
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În cazul în care candidații parcurg deja un alt program de licență decât cel pentru care se înscriu în
sesiunea prezentă, iar acel program este urmat prin achitarea unei taxe de școlarizare, cea de-a
doua specializare poate fi urmată cu finanţare de la bugetul de stat şi invers, în condițiile prezentării
actelor doveditoare.
Concursul de admitere la specializările Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane se desfăşoară în
conformitate cu prevederile de la capitolul 3.
Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri naţionale sau pe grupe de ţări pot
fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului în următoarele condiţii:
La specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă
de bacalaureat care au obţinut: premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe
de ţări, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cel puţin unul din
ultimii doi ani de şcolarizare.
Criteriile în baza cărora candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri
internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de
către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt următoarele:
La specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă
de bacalaureat care au obţinut:
• distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel
puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
• premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii 4 ani
de studii.
Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții
(premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea
concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget (fără taxă).
Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III sau mențiune)
la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale desfășurate sub egida Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice și recunoscute de acesta, pot să beneficieze de dreptul de a
ocupa un loc subvenționat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs, în conformitate cu
Regulamentul cadru.
Aceste concursuri și olimpiade școlare naționale sunt cele organizate pe domeniile matematică,
limba română, filosofie, psihologie, logică, economie, sociologie, istorie și pedagogie.
1. Stabilirea

şi comunicarea
invăţământul de zi

rezultatelor

concursului

de

admitere

pentru

1.1. Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate în 1 august 2016, pe paginile web ale
universității/facultății/departamentelor/programelor de studii, precum și la sediul facultății și al
fiecărui departament, pe liste distincte pentru candidaţii admişi pe locuri fără taxă şi cei admişi
pe locuri cu taxă (în cazul în care media lor este de minim 5 (cinci)), în ordinea descrescătoare
a mediilor, în limita locurilor disponibile, în ordinea opţiunilor şi a încheierii contractelor
de şcolarizare. Pe listele afişate se va indica data şi ora afişării şi termenul de contestaţie de
48 de ore. Pentru sesiunea de admitere de toamnă rezultatele finale la programele de licenţă şi
pentru studiile universitare de masterat şi studiile academice postuniversitare vor fi afişate prin
aceleași mijloace în data de 19 septembrie 2016.
1.2. Candidaţii care îşi retrag actele, înainte de afişarea rezultatului final al concursului, sunt
consideraţi eliminaţi din concurs.
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1.3. În cazul în care un candidat este declarat admis la ambele specializări, acesta poate opta pentru
păstrarea calităţii de student la una sau două specializări. În acest caz, în mod obligatoriu, cea
de-a doua specializare va fi cu taxă.
1.4. Mediile pe care le obţin candidaţii, precum şi locurile pe care ei se situează au, până la afişarea
lor, caracter confidenţial, fiind interzisă cunoaşterea lor înainte de afişare de alte persoane decât
cele numite în Comisia Centrală de admitere și Comisia de Admitere a Facultății.
Până la data de 30 iulie 2016 candidaţii declaraţi admişi FĂRĂ TAXĂ sunt obligaţi să-şi
confirme în scris locul obţinut prin depunerea unei cereri înregistrate la sediul
departamentului şi a diplomei de bacalaureat în original, să-şi retragă dosarul sau să
confirme în scris acceptarea unuia din locurile cu taxă din cadrul unei alte specializări la
care a fost declarat admis în limita locurilor disponibile prin încheierea contractului de
şcolarizare.
Până la data de 30 iulie 2016 candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu TAXĂ sunt obligaţi
să încheie contractul de şcolarizare, prezentând dovada achitării primei tranşe din taxa
de şcolarizare, plată care se va face la Casieria Universităţii „Lucian Blaga” cu sediul în
Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 10 sau să-şi retragă dosarul.
În cazul în care până la data de 30 iulie 2016 candidaţii declaraţi admişi la programele
universitare de licenţă nu vor confirma locul obţinut cu respectarea condiţiilor mai sus
menţionate îşi vor pierde locul câştigat prin concurs. Dacă un candidat este declarat admis
pe locurile fără taxă şi renunţă în scris la calitatea de student, până cel târziu la data de 29 iulie
2016, pentru domeniile universitare de licenţă, locul rămas vacant se ocupa cu primul candidat
eligibil să ocupe acea poziție conform opțiunii acestuia.
1.5. La data 1 august 2016, în urma centralizării confirmărilor candidaţilor declaraţi admişi, se vor
afişa listele finale ale admiterii, care vor fi comunicate Rectoratului Universităţii „Lucian Blaga”
pentru întocmirea deciziilor de înmatriculare.
La sfârşitul fiecărui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate în funcţie
de rezultatele obţinute la învăţătură în anul precedent, în ordinea descrescătoare a
mediilor pentru fiecare specializare.
Redistribuirea se aplică tuturor studenţilor, competenţa decizională aparţinând
Consiliului facultăţii.
2. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru învăţământul la distanţă
Înscrierea candidaților se va face pe specializări la sediul fiecărui departament care organizează
programe de studiu la forma de învăţământ la distanţă, respectiv la secretariatul centrului de
înscriere.
Învăţământul la forma ID este organizat numai în regim „cu taxă”.
Actele necesare înscrierii sunt cele indicate în prezentul regulament la capitolul 1 privind dispoziţii
generale.
Concursul de admitere se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca la învăţământul cu frecvenţă, conform
prevederilor de la Capitolul 2.
Candidaţii care au parcurs sau, după caz au absolvit unul sau mai mulţi ani de studii la o altă facultate
de profil sau la un profil complementar pot solicita înscrierea în anii superiori de studii, cu excepţia
anului terminal. De asemenea pot solicita înscrierea într-un an superior candidaţii care sunt
absolvenţi ai unor facultăţi dintr-un profil înrudit celui la cere se solicită înscrierea. Candidaţii declaraţi
admişi şi înscrişi intr-un an de studii superior vor fi obligaţi să susţină toate examenele de diferenţă
pentru anii anteriori celui în care se face înscrierea cu plata taxelor de examen aferente.
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3. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru studii de masterat şi studii academice

postuniversitare
Înscrierea candidaţilor se face pe specializări, actele necesare înscrierii fiind cele indicate în
prezentul regulament la Capitolul 1 privind dispoziţii generale.
Concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat se desfăşoară conform prevederilor
de la Capitolul 2.
În cadrul domeniului, în cazul în care candidaţii au făcut mai multe opţiuni, clasificarea se realizează
pe baza opţiunii şi apoi a mediei.
În cadrul studiilor universitare de masterat pentru programele de studii din domeniul sociologie, în
cazul în care candidații nu se pot prezenta la proba de interviu din motive obiective demonstrate prin
acte doveditoare, interviul poate fi susținut on-line iar susținerea on-line a interviului va fi înregistrată.
4. Tematică și bibliografie sudii universitare de masterat
Nr.
crt.
1

2.

3

4
5

6

Tematică și bibliografie

Program de studii
Istorie socială în România
modernă și contemporană:
elite politice
Europa Centrală şi de
Sud-Est în primul mileniu
al erei creştine

Protejarea și valorificarea
patrimoniului istoric

Restaurare lemn policrom
Psihologie clinică,
consiliere psihologică şi
psihoterapie

Psihologie medico-legală
și criminalistică. Evaluare
și intervenție.

Interviu-dezvoltarea din perspectivă metodologică a unui proiect
de cercetare
Bibliografie
Gudea, Nicolae, Metodologia cercetării ştiinţifice, Cluj-Napoca,
2002.
Beveridge, V.I., Arta cercetării ştiinţifice, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1968.
Eco, Umberto, Cum se face o teză de licenţă, București, 2001
Câmpeanu, Remus, Metodologia cercetării ştiinţifice, Alba Iulia,
2004.
Andronescu, Şerban C. Tehnica scrierii academice, Bucureşti,
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1997.
Rael, Patrick Reading, Writing, and Researching for History: A
Guide for College Students, Brunswick, Maine, resursă publicată
pe Internet la adresa: http://academic.bowdoin.edu/WritingGuides/
Holban, Horea Tehnica cercetării ştiinţifice, Iaşi, 1994.
Veyne, Paul Cum se scrie istoria, Meridiane, Bucureşti, 2000.
Furet, Francois Atelierul istoricului, Bucureşti, 2002.
Topolski, Jerzy, Metodologia istoriei, Editura Științifică șI
Enciclopedică, București, 1987.
Enăchescu, Constantin, Tratat de teoria cercetării științifice,
Polirom, Iași, 2005.
Prezentare mapă și activitate artistică
PRECIZARE: Proiectul va cuprinde un demers de cercetare
ipotetic, fără realizarea efectivă a acesteia. Este vorba despre
a realiza planul / designul cercetării, nu de a-l aplica efectiv, în
practică.
Condiţii de redactare:
Teza va fi redactată pe computer în format A4, la un rând și
jumătate distanță, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de
12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe, în partea de
jos și centrală a fiecărei pagini. Fiecare capitol va fi început pe o
noua pagină, dar nu și subcapitolele / subpunctele. Capitolele vor fi
numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel și subcapitolele
(1.1, 1.2, 1.3, etc.) sau subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2,
etc). Titlurile capitolelor, subcapitolelor și subpunctelor vor fi scrise
în bold.
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Întinderea proiectului: min. 10 pagini.
I. Tema / titlul proiectului
Proiectul va viza o problematică specifică domeniului.
II. Formatul proiectului
Proiectul trebuie să cuprindă următoarele părţi:
1. Pagina de titlu;
2. Cuprins;
3. Conţinut;
4. Bibliografie;
5. Anexe.
Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii:
a. numele universităţii, al facultăţii si al departamentului;
b. denumirea programului de master;
c. titlul proiectului;
d. numele candidatului;
e. anul realizării.
Cuprinsul va conţine numele capitolelor, subcapitolelor si
subpunctelor, respectiv bibliografia şi anexele, cu indicarea
paginaţiei corespunzătoare din text.
Conţinutul (vezi mai jos).
4. Bibliografia va fi redactată conform standardelor APA
(American Psychological Association).
Anexele pot conţine scalele / probele care se doreşte a fi utilizate,
ilustraţii suplimentare, prelucrări preliminarii (dacă este cazul), alte
materiale relevante pentru studiul proiectat.
III. Conţinutul proiectului
Proiectul trebuie sa aibă o organizare logică în capitole, care să
prezinte următoarele aspecte:
1. Introducere;
2. Cadrul teoretic al problemei studiate;
3. Obiectivele şi ipoteza/ipotezele cercetării;
4. Metodologia cercetării (metode de cercetare care ar putea fi
utilizate);
5. Rezultatele anticipate ale cercetării;
6. Posibile concluzii şi implicaţii ale cercetării în practica
psihologică.
1. Introducerea va fi redactată în max. 1-2 pagini, astfel încât să
devină un argument puternic al cercetării realizate. Se vor prezenta
sintetic situaţia cercetărilor relaţionate cu subiectul ales, motivaţia
alegerii temei, indicând domeniile care nu au fost explorate sau
care solicită investigaţii suplimentare şi reconsiderări.
2. Cadrul teoretic al problemei studiate va fi redactat max. 1-2
pagini
Această parte a proiectului realizează o evaluare critică a literaturii
de specialitate relevantă pentru tema cercetată. Se vor prezenta
principalele teorii / modele explicative, indicând dezvoltarea şi
progresul adus de cercetările recente, precum şi posibilele lacune
sau limite. Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un
criteriu explicit menţionat, care poate fi cronologic, tematic sau de
altă natură. Prin conţinutul ei, baza teoretica trebuie să se
centreze pe fundamentarea ulterioară a ipotezelor avansate.
Această parte a proiectului trebuie să demonstreze capacitatea
candidatului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice, de
a le citi şi analiza critic, de a-şi formula propriul punct de vedere
asupra subiectului studiat.
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3. Obiectivele şi ipotezele cercetării proprii se referă la
următoarele aspecte:
• Formularea coerenta a obiectivelor generale şi specifice
ale cercetării;
• Formularea explicită a ipotezelor cercetării (dacă este
cazul).
4. Metodologia cercetării va conţine următoarele paragrafe:
• Subiecţii pe care s-ar putea realiza cercetarea proiectată;
• Instrumentul / instrumentele de investigare care ar putea fi
utilizate– descriere scurtă;
• Designul experimental (în cazul unor experimente de
laborator acesta va fi amplu tratat) /

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
1. Dafinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare
clinică: observaţia şi interviul, Editura Polirom. Iaşi.
2. David, D. (2006). Psihologie clinică şi Psihoterapie, Editura
Polirom, Iaşi.
3. David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Fundamente,
Editura Polirom, Iaşi.
4. David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale, Editura Polirom, Iaşi.
5. Enăchescu, C. (2003). Tratat de Psihanaliză şi Psihoterapie,
Editura Polirom, Iaşi.
6. Gheorghe, Florian (2006). Fenomenologie penitenciară, Oscar
Print, Bucureşti.
7. Gheorghe, Florian (2001). Psihologie penitenciară, ediţia a
doua, Editura Oscar Print, Bucureşti.
8. Gheorghe, Florian (2005). Prevenirea criminalităţii. Teorie şi
practică, Editura Oscar Print, Bucureşti.
9. Holdevici, I. (2003). Psihoterapia cazurilor dificile, Editura Dual
Tech, Bucureşti.
10. Holdevici, I. (2004). Ameliorarea performanţelor individuale
prin tehnici de psihoterapie, Editura Orizonturi, Bucureşti.
11. Holdevici, I. (2004). Psihoterapia de scurtă durată, Editura
Dual Tech, Bucureşti.
12. Ionescu, G. (1995). Tratat de psihologie medicală şi
psihoterapie, Editura Asklepios, Bucureşti.
13. Ionescu, Ş. (2002). Mecanismele de apărare. Teorie şi
aspecte clinice, Editura Polirom, Iaşi.
14. Lăzărescu, M. (1994). Psihopatologie clinică, Editura Helicon,
Timişoara.
15. Minulescu, M. (2005). Teorie şi practică în psihodiagnoză,
Editura Fundaţiei România De Mâine, Bucureşti.
16. Montreuil, M., Doron,J (2009). Tratat de Psihologie Clinică şi
Psihopatologie, Editura Trei, Bucureşti.
17. Neculau, Adrian, Ferreol Gilles (2003). Violenta. Aspecte
psihosociale, Polirom, Iasi.
18. Ogien, Albert (2002). Sociologia deviantei, Polirom, Iasi.
19. Yalom, I. D., Leszcz, M. (2008). Tratat de Psihoterapie de
grup. Teorie şi practică, Editura Trei, Bucureşti.
20. Robinson, B. (2010). Psihologie Clinică, Editura Polirom, Iaşi.
21. Turliuc,
Maria
Nicoleta
(2007).
Psihosociologia
comportamentului deviant, Institutul European, Iaşi.
22. ** (2000). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor
mentale.DSM IV- R
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5. Contestații
5.1. Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
5.2. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 48 de ore.
5.3. Rezultatul contestaţiilor se comunică celor interesaţi, în termen de 48 de ore de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare, de către Comisia de admitere pe facultate.
5.4. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul admiterii se
consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
5.5. La probele orale nu se admit contestații.
6. Dispoziții finale
6.1. Actele candidaţilor înscrişi care nu au confirmat locul obţinut se restituie acestora, la cerere, pe
baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor, predând legitimaţia primită la înscriere.
6.2. Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre universitare.
6.3. Taxele de admitere nu se restituie.
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5.7

Anexa 7-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE INGINERIE
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.02.2016

Înscrierea candidaţilor
1.1. Consideraţii generale
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face în spaţii dinainte stabilite, special
amenajate în acest scop şi indicate corespunzător prin afişe. Activitatea de înscriere a candidaților
la concursul de admitere la Facultatea de Inginerie pentru anul universitar 2016-2017 se desfășoară
în conformitate cu articolele Art. 20 alin. 1, Art. 21 alin. 1 lit. a, alin. 1 lit. b și alin. 2, Art. 23 alin. 1 și
Art. 32a din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de
studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
Înscrierile pentru continuare de studii şi a doua facultate se fac în perioadele prevăzute în
prezenta metodologie.
Concursul de admitere pentru studiile de licenţă se organizează în două moduri distincte
după cum urmează:
1.

Tipul I, care include o probă de examen scris de tip grilă, pentru domeniile Calculatoare
şi Tehnologia Informaţiei, respectiv Ingineria Sistemelor
Desfăşurarea activităţilor pentru concursul de admitere de tip I se va face conform
prevederilor anexei 7.2, precum şi a prevederilor metodologiei de admitere pe universitate (punctul
IV şi V).
Tipul II, concurs de dosare, la toate domeniile inginereşti în afara celor de la tipul I.
Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics,
Industrial Engineering, Knitwear and Clothing Technology (Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor - Engleză)) proba de competenţă lingvistică eliminatorie se susține:
a) în data de 24 Iulie 2016 pentru sesiunea Iulie.
b) în data de 11 Septembrie 2016 pentru sesiunea Septembrie.
Pentru studiile universitare de master se pot înscrie atât absolvenţi ai studiilor de licenţă
efectuate în baza Legii nr. 84/1995, precum şi absolvenţi ai ciclului Bologna, atât din ULBS cât şi din
alte instituţii de învăţământ superior recunoscute de MEN astfel:
- Absolvenții ciclului Bologna, licenţiaţi după Legea 288/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, pot candida atât pentru locurile bugetare cât și pentru locurile cu taxă.
1.2. Condiţii speciale de înscriere la concurs
Condițiile speciale de înscriere la concurs se tratează conform cu articolele Art. 27, Art. 6
alin. 13 și alin. 14, Art. 21 alin. 1÷2, Art. 23 alin. 2 și 3 din Regulamentul de organizare și desfășurare
a concursului de admitere la programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru
anul universitar 2016-2017.
1.3. Perioada de înscriere
Înscrierile candidaţilor se va desfăşura în două etape:
Etapa 1:
a) 18 - 23 iulie 2016 pentru anul I de studii de licenţă şi master;
Etapa 2:
a) 5-10 septembrie 2016, pentru anul I de studii de licenţă şi master;
b) 5-10 septembrie 2016, pentru continuarea studiilor de licenţă.
1.4. Acte necesare pentru înscriere
Înscrierea candidaţilor se face, pe baza dosarelor personale întocmite de candidaţi, la
secretariatul Comisiei de admitere pe facultate care, după verificarea fiecărui dosar, eliberează
legitimaţii de concurs şi formularul tipizat cu datele personale ale candidatului. Candidaţii au obligaţia
de a verifica corectitudinea datelor personale şi a opţiunilor introduse în baza de date apoi să
confirme, prin semnătură, corectitudinea acestora.
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Pe dosarul de concurs semnează 4 persoane, în următoarea ordine:
1. Cadrul didactic de la comisia verificare dosar care atestă că dosarul este complet.
Dosarele incomplete se refuză! Pentru orice problemă este anunțat secretarul de
admitere pe facultate.
2. Cadrul didactic de la comisia introducere date care introduce în aplicația software de
gestionare a admiterii (UMS) opțiunile candidaților, CNP, media Bacalaureat, etc .
3. Personalul din comisia de confirmare loc.
4. Personalul care introduce datele finale (complete) din dosar (serie și nr. diplomă de
Bacalaureat, etc).
Dosarul de concurs cuprinde actele enumerate în articolul Art. 24 alin. 2 lit. a (pentru
admiterea în anul I studii de licenţă), respectiv în articolul Art. 24 alin. 2 lit. b (pentru admiterea în
anul I studii de master), precum și în Anexa 1 din Regulamentul de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul
universitar 2016-2017.
Dosarele de concurs trebuie să conţină: (Art. 24 alin. 2 lit. a Regulament Admitere ULBS)
a) pentru admiterea în anul I studii de licenţă:
1. Fişa de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru
care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;
2. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și în copie legalizată
la notar;
3. certificatul de naştere, în copie legalizată la notar;
4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere,respectiv studii;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
6. carte de identitate în fotocopie;
7. un dosar plic;
8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la
concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate)
respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au
absolvit o facultate), dacă este cazul;
9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul
facultăţii la care s-a înscris prima dată;
10. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2016, pot
prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de
învățământ, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute
la probele susţinute.
Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv
diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara
la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de
la bugetul de stat.
Dreptul dreptul legal de a participa la concursul de admitere pentru mai multe programe de
studii este prevăzut în Art. 6 alin. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar
2016-2017 și Art. 11 alin. 1÷4 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016.
Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un
singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul
I şi/sau tipul II).
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b) pentru admiterea la master universitar şi pentru continuarea studiilor: (Art. 24 alin. 2 lit. b
Regulament Admitere ULBS)
1. fişa tip de înscriere;
2. diplomă de bacalaureat;
3. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original;
4. certificat de naştere, în copie şi original, pentru autentificare la Comisia de admitere;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
6. carte de identitate în fotocopie;
7. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.
Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de
stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar,
precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.
Candidaţii pentru forma de master universitar, absolvenţi ai promoţiei 2016, pot prezenta
în locul diplomei o adeverinţa emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat
examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă). (Anexa 1 la
Regulament Admitere ULBS)
1.5. Alte precizări
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, pe locurile subvenţionate, la studiile
de licenţă, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original (dacă nu au depus-o deja) şi să confirme locul, până cel
târziu la:
• 30 iulie 2016-pentru admiterea din iulie (Etapa 1);
• 16 septembrie 2016-pentru admiterea din septembrie (Etapa 2).
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, pe locurile cu taxă, au obligaţia de a
încheia contractul de şcolarizare cu achitarea primei rate din taxa de studiu, până cel târziu
la:
• 30 iulie 2016-pentru admiterea din iulie (Etapa 1);
• 16 septembrie 2016-pentru admiterea din septembrie (Etapa 2).
CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI CARE NU SE ÎNSCRIU ŞI/SAU NU PLĂTESC PRIMA RATĂ
A TAXEI DE STUDIU, PÂNĂ LA 30 IULIE 2016 PENTRU PRIMA SESIUNE, RESPECTIV 16
SEPTEMBRIE 2016 PENTRU A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, PIERD LOCUL PE CARE L-AU
OBŢINUT PRIN CONCURS. (Art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016)
Locul rămas vacant va fi ocupat de candidatul cu media generală imediat următoare din
rândul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă după prima sesiune de examene.
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri în regim cu taxă, care nu au achitat prima rată
până la 30 iulie 2016, respectiv 16 septembrie 2016, nu vor putea beneficia de glisarea pe
locuri subvenţionate de la buget, indiferent de media cu care au fost admişi.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi, pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze şi o a doua
specializare în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, beneficiază de subvenţia
de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu. (DIN DURATA DE STUDIU A NOULUI
DOMENIU SE SCAD ANII PENTRU CARE S-A BENEFICIAT DE LOC SUBVENŢIONAT).
Dreptul candidaților de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea concursului de
admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă este în conformitate cu H.G. nr. 1004/2002 și
cu Art. 28 alin. 1 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017 și
Art. 11, alin. 3÷4 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016).
Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale,
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de
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Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără
susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget (fără taxă).
La admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de Inginerie sunt
recunoscute următoarele olimpiade şi concursuri şcolare naţionale acreditate de MEN:
Olimpiadele naţionale de:
- Matematică;
- Fizică;
- Chimie;
- Ştiinţele pământului (interdisciplinar);
- Informatică;
- Profil: Educaţie tehnologică;
- Resurse naturale şi protecţia mediului;
- Tehnic;
- Servicii.
(Anexa 7.1-lista olimpiadelor naţionale din aria curriculară „Tehnologii”)
Concursurile naţionale:
- Concursul interdisciplinar „Vrânceanu Procopiu” (Matematică şi fizică);
- Concursul interdisciplinar „Istorie şi societate în dimensiune virtuală” (numai pentru
cei care susţin proba de matematică/informatică la bacalaureat);
- Concursul naţional „Evrika”;
- Concursul „Infoeducaţia”;
- Concursul de Informatică Aplicată CIA.
Menţiune: se iau în considerare olimpiadele şi concursurile naţionale în concordanţă cu
domeniul de licenţă la care se înscrie candidatul.
Absolvenţii de liceu care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III
sau mențiune) la olimpiadele sau concursurile menționate anterior:
• vor solicita ocuparea unui loc finanţat de la bugetul de stat, la domeniul de studii dorit, prin
înaintarea unei cereri către comisia de admitere pe facultate, care va decide asupra solicitărilor
în baza legislaţiei în vigoare.
• vor confirma locul solicitat până la data de 30 iulie 2016, cu depunerea actelor necesare, în
original, pentru a ocupa un singur loc finanţat de la bugetul de stat şi se vor înscrie.
Comisia de admitere pe facultate verifică dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub
semnătură, legalitatea înscrierii. În caz că se constată nereguli, candidaţii respectivi sunt convocaţi
de urgenţă la sediul comisiei pentru clarificarea situaţiei şi adoptarea unei hotărâri definitive.
La înscriere, candidatul va verifica datele preluate din dosarul personal de concurs şi
introducerea acestora în baza de date aferentă concursului, ordinea de preferinţă a
domeniilor/specializărilor, media de bacalaureat şi nota corespunzătoare probei a doua, în
concordanţă cu opţiunile sale (pentru tipul II de admitere).
Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe fişa de înscriere va fi
imediat verificată şi corectată, după caz.
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
Se va susţine o probă de admitere prin care să fie posibilă selectarea candidaţilor
pentru fiecare tip de program de master.
Candidaţii declaraţi admişi, în urma concursului pe locurile subvenţionate la studiile
de master, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat, diploma de
licenţă/absolvire (pentru promoţia 2016, adeverinţă de absolvire), toate în original şi de a
confirma locul până cel târziu la:
• 16 septembrie 2016.
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Candidaţii declaraţi admişi, în urma concursului pe locurile cu taxă la studiile de
master, au obligaţia de a încheia contractul de şcolarizare, cu achitarea primei rate din taxa
de studiu, până cel târziu la:
• 16 septembrie 2016.
CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI, CARE NU SE ÎNSCRIU ŞI/SAU NU PLĂTESC PRIMA RATĂ
A TAXEI DE STUDIU PÂNĂ LA 16 SEPTEMBRIE 2016, PIERD LOCUL PE CARE L-AU OBŢINUT
PRIN CONCURS. (Art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016)
Locul rămas vacant va fi ocupat de candidatul cu media de admitere imediat următoare din
rândul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă.
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri în regim cu taxă, care nu au achitat prima rată
până la 16 septembrie 2016, nu vor putea beneficia de glisarea pe locuri subvenţionate de la
buget indiferent de media cu care au fost admişi.
2. Desfăşurarea concursului, stabilirea şi afişarea rezultatelor
2.1. Calendarul concursului
Procedura tehnică de organizare, desfăşurare a concursului de tip I, precum şi corectarea lucrărilor
este precizată în Anexa 7.2, care este parte integrantă a acestei metodologii.
Concursurile de admitere pentru anul universitar 2016-2017 se desfăşoară la următoarele date:
Concurs de dosare (Tipul II):
Ingineri ZI/ID/FR,
Etapa I:
înscrieri:
18 - 23 iulie 2016
proba de competenţă
24 iulie 2016
lingvistică
rezultate:
25 iulie 2016 ora 1600
confirmarea locului:
26-30 iulie 2016
rezultate finale:
01 august 2016 ora 1600
Etapa II:
înscrieri:
5-10 septembrie 2016
proba de competenţă
11 septembrie 2016
lingvistică
rezultate:
13 septembrie 2016
confirmarea locului:
14-16 septembrie 2016
rezultate finale:
19 septembrie 2016
Concurs de admitere pe bază de test (Tipul I):
Ingineri ZI (pentru domeniile Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria
sistemelor)
Etapa I:

Etapa II:

înscrieri:
pregătirea sălilor pentru test
verificarea listelor şi locului în sală
proba scrisă (pentru tipul I)
test tip grilă
rezultate:
confirmarea locului:
rezultate finale:

18 - 23 iulie 2016
23 iulie 2016

înscrieri:
pregătirea sălilor pentru test
verificarea listelor şi locului în sală
proba scrisă (pentru tipul I)
test tip grilă
rezultate:

5-10 septembrie 2016
10 septembrie 2016
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confirmarea locului:
rezultate finale:
Ingineri continuare studii
înscrieri:
analiză dosar şi rezultate:
Studii universitare de master:
înscrieri:
respectiv:
proba de competenţă
lingvistică
rezultate:
confirmarea locului:
rezultate finale:

14-16 septembrie 2016
19 septembrie 2016

5-10 septembrie 2016
13 septembrie 2016

18-23 iulie 2016
5-10 septembrie 2016
11 septembrie 2016
13 septembrie 2016
14-16 septembrie 2016
19 septembrie 2016

Pentru studiile de master candidaţii vor opta pentru patru programe de studiu, fiecare în
varianta bugetată şi cu taxă. Locurile vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor.
2.2. Prelucrarea datelor pe calculator
Componenţa comisiei:
• preşedintele comisiei;
• secretarul comisiei;
• responsabilul şi echipa de prelucrare a datelor.
Se lucrează pe calculatoare independente, cu programul de admitere implementat pe harddisk. Calculatoarele şi programul de admitere sunt asigurate prin cheia mecanică (preşedinte), parola
bilaterală (preşedinte şi secretar) şi sigiliul de sală.
2.3. Stabilirea mediilor şi afişarea rezultatelor
Mediile la concursul de admitere se stabilesc astfel:
• pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă media de concurs se calculează
conform tabelului 1.
Tabelul 1
DOMENIUL DE LICENŢĂ
MODUL DE CALCUL A MEDIEI DE CONCURS
Tipul I
CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA
80% Nota obţinută la proba scrisă +
INFORMAŢIEI
20% Media obţinută la bacalaureat
80% Nota obţinută la proba scrisă +
INGINERIA SISTEMELOR
20% Media obţinută la bacalaureat
Tipul II
Inginerie industrială
Media obţinută la bacalaureat
Mine, petrol şi gaze
Media obţinută la bacalaureat
Inginerie şi management
Media obţinută la bacalaureat
Ingineria mediului
Media obţinută la bacalaureat
Ingineria transporturilor
Media obţinută la bacalaureat
Ştiinţe inginereşti aplicate
Media obţinută la bacalaureat
Mecatronică şi robotică
Media obţinută la bacalaureat
Inginerie electrică
Media obţinută la bacalaureat
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Media obţinută la bacalaureat
Ordonarea candidaţilor se va face în ordinea opţiunilor acestora, iar în cadrul fiecărei opţiuni
după medie, calculată corespunzător tipului de admitere. Departajarea candidaţilor cu medii egale,
în vederea admiterii, se va face conform tabelului 2, în conformitate cu Ordinul nr. 5080/ 31.08.2015
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privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2016 (Anexa nr. 1 din Ordinul
MECTS nr. 5080/ 31.08.2015, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat2016).
Tabelul 2
DOMENIUL DE LICENŢĂ
CRITERIUL DE DEPARTAJARE
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
1- Nota obţinută la proba scrisă
2- Nota la proba E)c)
Ingineria sistemelor
3- Nota la proba E)a)
Inginerie industrială
Mine, petrol şi gaze
Inginerie şi management
Ingineria mediului
1- Nota la proba E)c)
2- Nota la proba E)d)
Ingineria transporturilor
3- Nota la proba E)a)
Ştiinţe inginereşti aplicate
Mecatronică şi robotică
Inginerie electrică
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe domenii sau specializări, acesta
poate opta pentru calitatea de student la una din specializări, pe locuri fără taxă şi la a doua
în regim cu taxă.
Anterior concursului de admitere, facultatea propune şi Senatul aprobă numărul de locuri în
regim cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate de ARACIS. De locurile în regim cu taxă, în
limita locurilor aprobate, pot beneficia, dacă doresc, toţi candidaţii aflaţi sub “linia de admitere” în
ordinea descrescătoare a mediilor, dar care au media minimă de admitere de cel puţin 5,00 (cinci).
În cazul în care vor exista domenii/specializări care prin atractivitate, nu-şi ocupă numărul
minim de locuri pentru a funcţiona, prin fişa de înscriere se va prevedea posibilitatea candidaţilor de
a trece cu locuri cu tot la alte programe de studiu, în limita numărului de locuri aprobate de ARACIS.
Pentru admiterea la studii de master media de concurs se obţine pe baza mediei obţinută
la examenul de diplomă (licenţă) (100%). Pentru candidații la programele de master cu predare
în limba engleză (Management of the Integrated Organizational Systems, Embedded
Systems, Advanced Computing Systems) proba de competenţă lingvistică eliminatorie se
susține în data de 11 sept. 2016.
Ocuparea locurilor pe domenii se face în ordinea descrescătoare a mediilor.
Pentru admiterea candidaţilor la master universitar, cu medii egale cu cea a candidatului
admis pe ultimul loc va funcţiona următorul criteriu de departajare: 1- nota la examenul de licenţă
proba 1, respectiv - nota la examenul de licenţă proba 2 şi 3 - media de bacalaureat.
Afișarea rezultatelor concursului de admitere se face conform articolului Art. 42 alin. 1÷6 din
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. Rezultatele concursului de
admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoştinţă celor
interesaţi prin afişare, pe domenii pentru cei admişi pe locurile bugetate şi cu taxă şi în ordine
alfabetică pentru cei admişi „fără loc”, în aşteptare pe perioada confirmărilor. Afişarea se face la
sediul şi pe site-ul facultăţii, precizându-se ziua şi ora afişării.
Dacă un candidat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber
se ocupă, în ordine, după cum urmează:
1. de către unul din candidaţii reuşiţi cu media generală egală cu cea a ultimului declarat
admis, aplicând criteriile de departajare precizate anterior;
2. de către un candidat aflat în aşteptare în ordinea strict descrescătoare a mediilor;
3. prin scoatere la concurs de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua sesiuni (pentru
locurile rămase libere din prima sesiune);
4. prin redistribuire în cadrul facultăţii.
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Precizarea de la punctul 4, se aplică şi pentru locurile rămase libere după concursul din
septembrie.
3. Învăţământul cu frecvenţa redusă şi la distanţă
3.1. Concursul de admitere pentru formele de studiu cu frecvenţă redusă (FR) şi
învăţământ la distanţă (ID) se va desfăşura în aceleaşi perioade cu învăţământul de zi.
Se va stabili, odată cu aprobarea prezentei metodologii, sincronizarea termenelor pentru
toate activităţile aferente, între facultate şi departamentul ID/FR.
Candidaţii care optează pentru aceaste forme de învăţământ trebuie să dovedească,
pe baza unor adeverinţe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.
Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă pot opta şi candidaţii care nu au ocupat
un loc pe listele de admitere la zi, care au obţinut la admitere media generală de minimum 5 (cinci)
şi care sunt încadraţi în muncă. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor solicitanţilor,
în limitele locurilor disponibile.
3.2. Înscrierea candidaţilor se face pe domenii de studiu, la sediul comisiei de admitere
pe facultate. Candidaţii vor trece pe cererea de concurs un număr de telefon la care pot fi contactaţi.
Introducerea datelor în Sistemul de Management Universitar (UMS) se va realiza de către
personalul „subcomisiei introducere date” la sediul Facultăţii de Inginerie.
Actele necesare la înscriere:
- fişa tip de înscriere proprie programului de studii FR/ID;
- diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notar);
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- adeverinţă că este încadrat în muncă, diplomă de absolvire (copie legalizată pentru
continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă (pentru a doua facultate);
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate sau carte identitate;
- carte de identitate în fotocopie;
- un dosar plic;
- 5 plicuri A4 timbrate şi autoadresate;
- 5 plicuri A5 timbrate şi autoadresate;
- chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs.
3.3. Clasificarea candidaţilor
După încheierea înscrierilor se realizează clasificarea candidaţilor, pe domenii, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere.
Pentru fiecare domeniu şi formă de învăţământ (ID/FR) se întocmesc următoarele liste:
- lista generală cu rezultatele concursului;
- lista candidaţilor admişi;
- lista candidaţilor în aşteptare, în ordine alfabetică, în aşteptare în perioada confirmării
locurilor;
- lista candidaţilor respinşi (în ordine alfabetică).
Departajarea candidaţilor cu medii egale, în vederea admiterii, se va face conform tabelului 2.
3.4. Candidaţii admişi
Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi dacă până la data de 16 septembrie 2016 achită
prima rată din taxa de şcolarizare, adică 40% din taxa anuală de şcolarizare. În caz contrar candidaţii
se consideră retraşi şi pierd locul ocupat prin concurs.
La această dată comisia de admitere pe facultate realizează definitivarea listei candidaţilor
admişi în anul I, ID/FR.
Pentru întocmirea listei cu candidaţii admişi nu se recunosc concursurile de admitere
susţinute în alte centre universitare sau alte universităţi, decât cele din cadrul U.L.B.S.
4. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
În vederea depunerii și rezolvării contestațiilor trebuie respectate prevederile articolelor Art.
43 și Art. 44 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele
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de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. Eventualele
contestaţii cu privire la rezultatul admiterii se depun la comisia de admitere a facultăţii în
termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului. Termenul limită şi locul de depunere
a contestaţiilor se vor afişa odată cu afişarea rezultatelor concursului.
Rezultatul contestaţiilor se va comunica în maximum 3 zile de la expirarea termenului
de depunere a acestora prin afişare de către comisia de admitere pe facultate.
După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
În conformitate cu criteriile generale privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere în învăţământul superior de stat, nu se pot depune şi nu se primesc contestaţii la organele
ierarhice superioare decât referitor la organizarea concursului, în raport cu Criteriile generale
elaborate de MEN.
5. Dispoziţii finale
Păstrarea documentelor aferente admiterii, inclusiv testele de examen, în dosarele
candidaţilor admişi, respectiv restituirea la cerere a dosarelor candidaților înscriși și declarați
nereușiți se face în conformitate cu articolele Art. 50 alin. 1 și Art. 6 alin. 18 din Regulamentul de
organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
Înmatricularea candidaților declarați admiși în baza concursului se face conform articolului
Art. 49 alin. 2 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registru matricol sub un număr unic,
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările, programul/programele
de studii la care au fost admişi.

75

REGULAMENT

Regulament de organizare și
desfășurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 76 din 169

Ediția 1

Evoluție revizii
1/
03.2016

Emitent: Cabinet Rector

Facultatea de Inginerie (http://inginerie.ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Programe de studii de licenţă - anul universitar 2016-2017

Programul de studii
Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Ingineria sistemelor multimedia
Electronică aplicată
Transportul, depozitarea şi
distribuţia hidrocarburilor
Ingineria transporturilor şi a
traficului
Maşini unelte şi sisteme de
producţie
Tehnologia construcţiilor de
maşini
Inginerie industrială-Engleză
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor-Română
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor-Engleză
Mecatronică-Română
Mecatronică-Engleză
Robotică
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Inginerie economică în domeniul
mecanic
Inginerie economică industrială
Electromecanică

Număr maxim de
studenți care pot fi
școlarizați
(Conform ARACIS)
100
50
50

Tipul de concurs
şi/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de selecţie
şi/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de admitere

Concurs de
admitere pe bază
de test
(Tipul I)

80% Nota obţinută la proba
scrisă (test) + 20% Media
obţinută la examenul de
bacalaureat

50
50
60
Media obţinută la
examenul de bacalaureat

60
140
50
Concurs de
admitere pe bază
de dosare
(Tipul II)

50
30
50
50
30
60

Pentru candidații la
programele de licență cu
predare în limba engleză
(Mechatronics,
Industrial
Engineering, Knitwear and
clothing Technology) se
susține proba de competenţă
lingvistică eliminatorie.

80
50
50

Total

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; FR = învăţământ cu frecvenţă redusă; ID = învăţământ la distanţă
Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de test (Tipul I)
Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 18 - 23 iulie 2016
● înscrieri: 18 - 23 iulie 2016
● test tip grilă: 24 iulie 2016
● proba de competenţă 24 iulie 2016
● rezultate: 25 iulie 2016 ora 1600
lingvistică
● confirmarea locului: 26-30 iulie 2016
● rezultate:
25 iulie 2016 ora 1600
● rezultate finale: 01 august 2016 ora 1600
● confirmarea locului: 26-30 iulie 2016
● rezultate finale: 01 august 2016 ora 1600
Sesiunea 2 (toamnă)
Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 05 - 10 sept. 2016
● înscrieri: 05 - 10 sept. 2016
● proba de competenţă 11 sept. 2016
● test tip grilă: 11 sept. 2016
lingvistică
● rezultate:
13 sept. 2016
● rezultate:
13 sept. 2016
● confirmarea locului: 14-16 sept. 2016
● confirmarea locului: 14-16 sept. 2016
● rezultate finale: 19 sept. 2016
● rezultate finale: 19 sept. 2016
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Facultatea de Inginerie (http://inginerie.ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Programe de studii de master - anul universitar 2016-2017

Programul de studii

Număr maxim de
studenți care pot fi
școlarizați
(Conform ARACIS)

Tipul de concurs
şi/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de
selecţie
şi/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de admitere

Concurs pe bază
de dosare

Media obţinută la examenul
de licenţă (diplomă)

Managementul afacerilor industriale
Managementul proiectelor europene
Managementul calităţii
Managementul securităţii, sănătăţii şi
al relaţiilor de muncă
Ingineria şi managementul gazelor
naturale
Ingineria şi managementul mediului
şi energiilor regenerabile
Sisteme CAD-CAE-CAM în
deformarea plastică
Logistică industrială
Sisteme şi tehnologii inteligente de
fabricaţie
Structura, programarea și
mentenanța sistemelor CNC
Optimizarea tehnologiilor textile
Aplicaţii avansate în inginerie
electrică
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii
industriale
Embedded Systems*)

450

50
50

500

50

500

Advanced Computing Systems*)
TOTAL

1600

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; *) = învăţământ în limba engleză
Calendarul concursului de admitere
● înscrieri: 18 - 23 iulie 2016, respectiv: 05 - 10 sept. 2016
● testul de limbă străină: 11 sept. 2016
● rezultate:
13 sept. 2016
● confirmarea locului: 14-16 sept. 2016
● rezultate finale: 19 sept. 2016
Pentru alte detalii accesaţi site-ul facultăţii la adresa: http://inginerie.ulbsibiu.ro .
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced
Computing Systems) proba de competenţă lingvistică eliminatorie se susține în data de 11 sept. 2016.
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5.7.1

ANEXA 7.1 LIsta olimpiadelor naţionale din aria curriculară „Tehnologii”

PROFIL
TEHNIC

SERVICII

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

CALIFICAREA PROFESIONALĂ/SPECIALIZAREA
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecatronist
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
Tehnician transporturi
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Tehnician în construcţii şi lucrări publice
Tehnician instalator pentru construcţii
Tehnician în instalaţii electrice
Tehnician în automatizări
Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnician de telecomunicaţii
Tehnician electromecanic
Tehnician electrotehnist
Tehnician electronist
Tehnician designer vestimentar
Tehnician în industria textilă
Tehnician în activităţi economice
Tehnician în administraţie
Tehnician în turism
Tehnician în gastronomie
Tehnician în agricultură
Tehnician veterinar
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Tehnician analize produse alimentare
Tehnician în industria alimentară
Tehnician în prelucrarea lemnului
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CLASA
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XII
XI-XII
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XII
XII-XIII
XI-XII
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XIII
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
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5.7.2

ANEXA 7.2 Procedura tehnică de organizare, desfăşurare a concursului şi corectare
a lucrărilor pentru candidaţii care susţin admitere de Tipul I

1. DISPOZIŢII GENERALE
1. Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare, numai la domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi respectiv Ingineria
Sistemelor. Pentru aceste domenii se va susţine o probă scrisă, sub formă de test grilă, la
disciplina Algebră şi Analiză matematică (Anexa 7.3).
2. Pentru asigurarea compatibilităţii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi
regulamentare decodificarea punctelor în note este obligatorie.
3. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5,00 în conformitate cu articolul Art. 6 alin.
6 din din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de
studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
4. Durata probei scrise este de 3 (trei) ore.
2. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Pregătirea și organizarea activităților specifice probei test a concursului de admitere la Facultatea
de Inginerie pentru anul universitar 2016-2017 se desfășoară în conformitate cu articolele Art. 14
alin. 1 și Art. 15 alin. 2 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. În
plus, instruirea este obligatorie pentru tot personalul implicat în comisia de admitere pe facultate şi
va fi certificată sub semnătură.
1. Comisia verifică sălile repartizate pentru desfăşurarea probelor de concurs în vederea stabilirii
numerelor reale de locuri în condiţii de concurs şi stabileşte numărul necesar de chestionare de
concurs conform „oglinzii” fiecărei săli.
2. După încheierea înscrierii, Comisia de admitere întocmeşte lista nominală a candidaţilor înscrişi,
în ordine alfabetică, pe care o afişează în loc vizibil, cu cel puţin 18 ore înainte de începerea primei
probe, pe tabele tipizate, în care se vor preciza:
• media examenului de Bacalaureat;
• limba în care urmează să susţină testul, la cererea expresă din fişa de înscriere
(numai pentru cazurile când aceasta este diferită de limba română şi dacă disciplina
a fost studiată în liceu de către solicitant în limba respectivă);
• repartizarea candidaţilor pe săli de concurs.
De asemenea, se va afişa şi o schiţă a amplasării sălilor de concurs.
3. Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe tabelele afişate se verifică
imediat, corecturile necesare efectuându-se pe toate listele afişate, cel mai târziu cu 3 ore înainte
de începerea probei, cu aprobarea preşedintelui Comisiei de admitere. Corecturile efectuate vor fi
operate în toate documentele concursului.
3. STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS
1. Ţelul propus este selectarea corectă şi obiectivă a viitorilor studenţi, criteriul de bază fiind
determinarea aptitudinilor şi cunoştinţelor candidatului pentru domeniul la care concurează.
2. Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:
•
să fie în deplină concordanţă cu programele şcolare şi cu manualele după care au studiat
absolvenţii de liceu, corespunzătoare disciplinelor de concurs;
•
să asigure o cuprindere echilibrată a materiei ca să poată fi rezolvate, de un candidat cu
pregătire bună, în limita timpului destinat probei scrise;
•
să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaţilor, a capacităţii lor de gândire şi
a aptitudinilor pentru specialitatea aleasă.
3. Subiectele pentru proba scrisă şi grilele de corectare se stabilesc de către Comisia de admitere
pe facultate. În ziua sau preziua concursului de admitere prin decizia preşedintelui Comisiei de
admitere pe facultate se dispune întrunirea la sediul comisiei a unor colective largi de cadre didactice
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de specialitate. Această întrunire precede proba de concurs cu un interval de timp apreciat ca
necesar, de la caz la caz, pentru elaborarea, redactarea, multiplicarea şi sigilarea în bune condiţii a
subiectelor, astfel încât probele să înceapă la orele anunţate. Cadrele didactice desemnate pentru
elaborarea subiectelor vor alcătui subiectele de concurs folosind următoarea procedură:
• se stabileşte conform programei afişate lista capitolelor din care se vor elabora subiectele;
• se trag la sorţi capitolele, respectiv subcapitolele, după programă, din care vor fi elaborate
subiectele;
• se trag la sorţi problemele care vor constitui subiecte de concurs;
• se definitivează formularea subiectelor de către cadrele didactice şi se verifică;
• se face o rezolvare completă a subiectelor pentru verificarea rezultatelor şi pentru întocmirea
grilelor de corectură.
4. După elaborarea enunţurilor subiectelor şi a seturilor de răspunsuri pentru fiecare subiect,
stabilirea variantelor chestionarului de concurs se va face cu ajutorul calculatorului, printr-un
program de ordonare aleatoare.
5. Chestionarele de concurs se multiplică în conformitate cu numărul candidaţilor din săli, într-un
număr de variante conţinând aceleaşi subiecte de concurs stabilite, dispuse în ordine aleatoare.
Fiecare variantă se notează printr-o literă, începând cu A (codul variantei).
6. După multiplicare, chestionarele de concurs sunt verificate şi apoi introduse în plicuri, care se
sigilează de către membrii Comisiei de admitere. Fiecare plic este destinat câte unei săli de concurs.
7. Plicurile sigilate sunt predate responsabililor de sală, cu maximum 15 minute înainte de începerea
probei de concurs respective.
8. După multiplicare, grilele de evaluare sunt introduse în plicuri, care se sigilează. Fiecare plic este
destinat câte unei săli de concurs.
9. Plicurile cu grilele de evaluare vor fi predate responsabililor de sală, cu cel mult o jumătate de oră
înainte de încheierea probei de concurs.
10. Editarea, multiplicarea şi închiderea subiectelor în plicuri sigilate se face în sediul Comisiei de
admitere sub supravegherea şi răspunderea preşedintelui. Tot acum şi aici se stabilesc şi grilele de
corectură a testelor. În perioada desfăşurării acestor operaţii, personalul implicat va fi izolat până la
ora deschiderii plicurilor în sălile de concurs.
11. Pentru realizarea redactării subiectelor în alte limbi cerute eventual de candidaţii îndreptăţiţi, vor
fi convocaţi profesori traducători de specialitate sau specialităţi înrudite, prin grija preşedintelui
Comisiei de admitere. Traducătorii, ca şi alte cadre didactice din afara universităţii, vor fi retribuiţi
pentru munca prestată la propunerea comisiei de admitere (cu adeverinţă de vechime şi salariu).
Traducătorii vor asigura o traducere scrisă a întregii lucrări, aceasta ataşându-se prin capsare lucrării
candidatului.
4. DESFĂŞURAREA PROBEI DE CONCURS
1. Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face prin tragere la sorţi, cu maxim 2 ore
înainte de desfăşurarea probei respective, astfel încât pentru fiecare sală să se asigure un
responsabil de sală şi un număr suficient de supraveghetori, în funcţie de mărimea sălii.
2. Sălile de concurs vor fi, în prealabil, adaptate acestei activităţi prin:
• eliminarea oricărui material didactic care ar putea influenţa lucrările candidaţilor;
• afişarea tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, la intrarea în
sală;
• fixarea locului fiecărui candidat, în funcţie de ordinea alfabetică afişată, loc pe care
se va lipi o legitimaţie cu numele şi fotografia acestuia.
3. Înainte de a se deplasa spre sălile unde au fost repartizaţi responsabilii de săli primesc, sub
semnătură, de la membrii Comisiei de admitere tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala
respectivă şi un număr de coli de concurs tipizate, destinate probei scrise, precum şi hârtie
ştampilată pentru ciorne, în funcţie de numărul candidaţilor din sala de care răspund.
4. Pentru susţinerea probelor de concurs, candidaţii trebuie să respecte prevederile articolului Art.
36 alin. 1÷6 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele
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de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. În plus, accesul
candidaţilor în sala de concurs este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei. La
intrarea candidaţilor în sală personalul de supraveghere verifică identitatea acestora pe baza
buletinului de identitate, a legitimaţiei de concurs şi a tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în
sala respectivă. Actele rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective,
pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt primiţi în sala de
examen.
5. Candidaţii îşi ocupă locurile în bănci numai după ce au lăsat la catedră orice materiale scrise sau
obiecte în care acestea ar putea fi depozitate (cărţi, caiete, hârtii, serviete, poşete etc.). De
asemenea, vor lăsa la catedră telefoanele mobile şi toate dispozitivele de comunicaţie sau calcul.
6. Responsabilul de sală consemnează prezenţa sau absenţa candidaţilor în tabelul nominal şi
înmânează fiecărui candidat câte o coală de concurs tipizată, indicându-le să completeze citeţ
numărul legitimaţiei, numele şi prenumele candidatului, precum şi prenumele tatălui, pe colţul
prevăzut pentru aceasta, precum şi celelalte rubrici (domeniul, disciplina la care se dă lucrarea).
7. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor primi coli de hârtie distincte (ciorne), pe care se va
aplica în prealabil ştampila facultăţii sau ştampila special confecţionată pentru concurs.
8. Responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori primesc plicul de la delegatul Comisiei de admitere
pe facultate, verifică integritatea sigiliului aplicat pe el şi semnează pe plic, menţionând ora primirii
în sală. În cazul în care se constată nereguli, acesta va anunţa Comisia de admitere. Ora stabilită
de Comisia de admitere pentru începerea lucrărilor scrise, deci pentru deschiderea plicurilor cu
subiecte, va fi aceeaşi pentru toate sălile unde se dă aceeaşi probă.
9. La ora stabilită, responsabilul de sală deschide plicul cu subiecte în faţa celorlalţi supraveghetori
şi a candidaţilor.
10. Se vor lua toate măsurile pentru ca operaţiunile de organizare şi pregătire a probelor scrise să
fie finalizate astfel încât să se respecte cu stricteţe ora fixată pentru începerea acestora.
11. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra în sală
şi nici un candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de
predarea acesteia. Părăsirea sălii de concurs este permisă numai după scurgerea unui timp minim
de 50 de minute de la ora deschiderii plicului cu subiecte. Candidaţii care nu se vor afla în sală în
momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.
12. Se va atrage atenţia candidaţilor că pentru elaborarea lucrării scrise pot folosi numai cerneala
de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Se interzice folosirea de către candidaţi, în
timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, riglelor de calcul, telefoanelor mobile sau a altor mijloace
de calcul sau comunicaţie. De asemenea, nu se va folosi altă hârtie în afara colilor de concurs
tipizate şi a hârtiei ştampilate pentru ciorne, distribuite de către supraveghetori candidaţilor.
13. În timpul desfăşurării probei responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu vor da
candidaţilor nici o indicaţie verbală sau scrisă în plus faţă de cele care reies din formularea
subiectelor, nu au voie să discute, să citească cărţi, ziare, să mănânce, să fumeze, să rezolve
subiectele de concurs în timpul desfăşurării probei şi nici să părăsească sala.
14. Rezolvarea subiectelor cuprinse în chestionarul de concurs se face pe ciorne. Candidatul va
compara rezultatul obţinut de el cu răspunsurile ce însoţesc subiectul respectiv în chestionarul de
concurs. Pe formularul probei de concurs va marca răspunsul considerat de el corect, printr-un „X”
plasat în una din căsuţele răspunsurilor subiectului (a - e). Celelalte căsuţe vor fi marcate de candidat
printr-o linie orizontală „–”.
15. Nu se admit două sau mai multe semne „X” la acelaşi subiect. Dacă totuşi la un subiect se
găsesc mai multe semne „X”, candidatul nu va obţine nici un punct pentru subiectul respectiv. În
această situaţie, la predarea formularului probei de concurs, responsabilul de sală va cere
candidatului să semneze în dreptul subiectului în cauză.
16. Pe formularul probei de concurs nu se admit ştersături, modificări sau adăugiri. Dacă un candidat
marchează greşit un răspuns, el poate primi, la cerere, un nou formular al probei de concurs, care
va fi arătat în prealabil întregii săli, precedentul formular fiind anulat imediat de către responsabilul
de sală. Completarea noului formular al probei de concurs se va face respectând regulile aplicate la
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completarea primului, fără a depăşi timpul alocat probei de concurs. Iniţiativa refacerii lucrării
aparţine exclusiv candidatului.
17. Candidaţii care au terminat proba scrisă predau la catedră formularul probei de concurs
responsabilului de sală, iar acesta semnează în colţul din dreapta sus, alături de numele
candidatului. Apoi candidatul semnează pentru predarea lucrării în tabelul nominal al sălii, aflat la
catedră. Odată cu formularul probei de concurs se predă şi chestionarul de concurs cu enunţul
subiectelor, care va fi ataşat la formular, precum şi ciornele primite de candidat.
18. Pe tot parcursul desfăşurării probelor scrise, în afara persoanelor antrenate direct în această
acţiune, în sălile de concurs au voie să intre numai persoane care posedă delegaţii eliberate de
preşedintele Comisiei de admitere sau de către minister.
19. Colile tip anulate, precum şi hârtia folosită pentru ciorne, se predau distinct membrilor Comisiei
de admitere şi nu se iau în consideraţie la verificarea şi aprecierea lucrărilor scrise.
20. Orice încercare de fraudă dovedită în timpul desfăşurării probei de concurs se sancţionează cu
eliminarea candidatului respectiv din concurs.
21. Responsabilul de sală preia de la fiecare candidat formularul probei de concurs, completat,
împreună cu chestionarul de concurs pe care îl va ataşa la formular; verifică identitatea candidatului
şi corectitudinea completării datelor de identificare, verifică respectarea regulilor de completare a
formularului probei de concurs, solicitând candidatului să semneze în dreptul poziţiilor în care sunt
marcate mai multe semne „X”;
22. Toate documentele legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere (lucrări
scrise, borderouri înseriate şi listele cuprinzând rezultatele concursului de admitere) se păstrează la
sediul Comisiei de admitere în dulapuri metalice, sigilate, până la încheierea acţiunii de verificare a
contestaţiilor. Cheile dulapurilor folosite în acest scop se păstrează de secretarul Comisiei de
admitere, iar sigiliul va fi păstrat de preşedintele Comisiei de admitere pe facultate. Se va asigura
securitatea necesară şi pentru sistemele de prelucrare a datelor.
23. Cataloagele utilizate pentru înregistrarea rezultatelor probelor de concurs se ştampilează şi se
inserează înainte de începerea concursului şi, după terminarea acţiunii de verificare a contestaţiilor,
se păstrează în arhivă în aceleaşi condiţii ca şi cataloagele şi matricolele din timpul studiilor.
5. CORECTAREA LUCRĂRILOR DE CONCURS
1. După expirarea timpului afectat fiecărei probe de concurs şi încheierea predării chestionarelor şi
formularelor probei de concurs candidaţii vor reintra în sala de concurs, la locurile pe care le-au
ocupat în timpul probei de concurs, pentru a asista la corectarea formularelor probei de concurs.
Pentru fiecare sală se constituie o subcomisie de corectură. Responsabilul de sală are sarcina de a
organiza, supraveghea şi participa la corectare, răspunzând, împreună cu corectorii, de modul de
desfăşurare a acesteia.
2. Înainte de începerea corectării responsabilul de sală prezintă candidaţilor integritatea sigiliilor
aplicate pe plicul cu grilele de evaluare, pe care îl deschide în prezenţa întregii săli, punând la
dispoziţia fiecărei echipe de corectare câte un set complet de grile de evaluare.
3. Sunt chemaţi la catedră, în ordinea strictă din tabelul nominal al sălii, candidatul a cărui lucrare
urmează a fi corectată şi încă cel puţin un alt candidat martor.
4. Se analizează dacă regulile de completare a formularului probei de concurs au fost respectate,
anulându-se răspunsurile la care s-au marcat două sau mai multe semne „X” şi verificându-se dacă
în dreptul acestora se află semnătura candidatului.
5. Se aplică grila de concurs şi se calculează de către cei doi corectori, în prezenţa candidatului şi a
martorului, punctajul obţinut.
6. Acest punctaj este înscris pe formularul probei de concurs şi în tabelul nominal al sălii (în cifre şi
litere). Cei doi corectori, candidatul şi martorul vor semna în poziţiile destinate, de pe formularul
probei de concurs. În cazul în care candidatul refuză să semneze sau nu este prezent în sală la
corectarea lucrării sale este chemat un al doilea martor, dintre candidaţi, care va semna în locul
candidatului în cauză.
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7. Procedura continuă în acelaşi mod până la corectarea ultimului formular al probei de concurs,
având în vedere ca şi aceasta să fie efectuată în prezenţa a doi candidaţi.
8. După încheierea corectării responsabilul de sală preia de la echipele de corectare formularele
probei de concurs, verificând existenţa pe acestea a punctajului şi a celor patru semnături, precum
şi existenţa, în tabelul nominal al sălii, a punctajului fiecărui candidat prezent.
9. Responsabilul împreună cu echipele de corectare vor preda Comisiei de admitere formularele
probei de concurs, având ataşate chestionarele de concurs (ordonate alfabetic) şi tabelul nominal al
sălii.
10. Responsabilul de sală semnează împreună cu reprezentantul Comisiei de admitere procesul
verbal de predare-primire a lucrărilor de concurs.
6. VI. STABILIREA REZULTATELOR CONCURSULUI
1. După încheierea tuturor probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat, media
generală de admitere ca medie ponderată, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, dintre
nota la lucrarea scrisă (pondere 80%) şi nota de la bacalaureat (pondere 20%). Proba de la
care candidatul a absentat se notează cu zero şi intră în calculul mediei generale. Pentru
transformarea punctajelor în note la proba scrisă se va folosi formula NOTA = 1 + 9 * (puncte
primite /punctaj maxim).
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5.7.3

ANEXA 7.3 Tematica probei de matematică - admitere 2016

ALGEBRĂ

Operaţii cu numere reale: Modulul, partea întreagă şi partea fracţionară a unui număr real. Puteri
cu exponent întreg şi raţional. Radicali de ordin n ≥ 2. Inegalităţi.
Funcţii: Egalitatea a douǎ funcţii, graficul unei funcţii, operaţii cu funcţii, imaginea unei funcţii. Funcţii
injective, surjective, bijective. Inversa unei funcţii. Funcţiile de gradul întâi şi al doilea, funcţia modul,
funcţia putere, funcţia radical. Funcţia exponenţială şi funcţia logaritmică. Logaritmi: definiţie şi
proprietăţi, calcule cu logaritmi.
Ecuaţii şi sisteme: Ecuaţii de gradul întâi, de gradul al doilea, iraţionale şi ecuaţii reductibile la
acestea. Ecuaţii exponenţiale şi logaritmice. Sisteme de ecuaţii neliniare.
Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii: Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii de gradul întâi, al doilea,
exponenţiale şi logaritmice.
Numere complexe: Forma algebrică şi forma trigonometrica a unui număr complex. Conjugatul şi
modulul unui număr complex. Egalitatea a douǎ numere complexe, operaţii cu numere complexe.
Rădăcinile de ordinul n ale unui număr complex.
Progresii: Progresii aritmetice şi geometrice.
Elemente de combinatorică: Permutări, aranjamente, combinări. Binomul lui Newton.
Polinoame: Forma algebrică a unui polinom cu coeficienţi complecşi, operaţii cu polinoame. Grad,
valoare numerică. Funcţia polinomială. Teorema împărţirii cu rest, împărţirea polinoamelor,
împărţirea cu (X-a), schema lui Horner. Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout, divizibilitatea
cu (X − a)n. Descompunerea în factori. Rădăcini multiple. Relaţii între rădăcini şi coeficienţi (Viète).
Rezolvarea ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali, raţionali, întregi. Ecuaţii binome, reciproce şi
bipătrate.
Matrice şi determinanţi: Matrice: definiţie, exemple de matrice, operaţii cu matrice, proprietǎţi.
Determinanţi: definiţie, proprietăţi, calcul. Inversa unei matrice: definiţie, calcul. Ecuaţii matriceale.
Sisteme de ecuaţii liniare: Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute. Rangul unei matrice. Studiul
compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: teoremele lui Kronecker-Capelli şi Rouché. Sisteme
omogene. Metode de rezolvare a sistemelor liniare: rezolvare matriceală, metoda Cramer, metoda
Gauss.
Legi de compoziţie: Lege de compoziţie internă, proprietăţi: parte stabilă, asociativitate,
comutativitate, element neutru, element simetrizabil. Monoid.
Grup: Definiţie, exemple. Subgrup. Morfisme şi izomorfisme de grupuri.
Inele şi corpuri: Definiţii, exemple. Morfisme de inele şi corpuri.

ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

Dreapta reală: Intervale. Mulţimi majorate, minorate, mărginite. Vecinătăţi pe axa reală.
Şiruri de numere reale: Definiţie. Șiruri monotone şi mărginite. Limita unui şir. Şiruri
convergente, operaţii cu șiruri convergente, exemple remarcabile.
Limite de funcţii: Limita unei funcţii într-un punct, limite laterale, limitele funcţiilor elementare.
Operaţii cu limite de funcţii. Limite remarcabile. Cazuri exceptate la operaţii cu limite de funcţii,
metode de eliminare a nedeterminării. Limite de funcţii cu parametrii.
Funcţii continue: Continuitate punctuală, continuitate pe o mulţime. Puncte de discontinuitate de
prima speţă şi a doua speţă. Continuitate laterală. Operaţii cu funcţii continue. Proprietatea lui
Darboux. Proprietăţi ale funcţiilor continue privind rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii.
Funcţii derivabile: Derivabilitatea într-un punct şi pe un interval. Derivate laterale. Interpretarea
geometrică a derivatei. Ecuaţia tangentei într-un punct la graficul unei funcţii. Puncte de întoarcere
şi puncte unghiulare. Funcţia derivată. Reguli de derivare. Operaţii cu funcţii derivabile. Derivarea
funcţiilor compuse. Derivarea inversei unei funcţii. Puncte de extrem ale unei funcţii. Teoremele lui
Fermat, Rolle şi Lagrange. Şirul lui Rolle. Inegalităţi. Regulile lui l’Hôspital.
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Reprezentarea grafică a funcţiilor: Intervale de monotonie, puncte de extrem. Convexitate,
concavitate, puncte de inflexiune. Asimptote verticale, orizontale, oblice. Studiul variaţiei unei funcţii,
reprezentare grafică.
Primitive: Integrala nedefinită a unei funcţii continue. Primitive uzuale. Studiul existenţei primitivelor.
Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin părţi, schimbarea de variabilă, integrarea funcţiilor
raţionale.
Integrala definită: Sume Riemann. Funcţie integrabilă. Proprietăţi. Formula lui Leibniz-Newton.
Integrarea funcţiilor continue. Teorema de medie. Metode de calcul: integrarea prin părţi şi integrarea
prin schimbarea de variabilă.
Aplicaţii ale integralei definite: Calculul ariilor cuprinse între două curbe. Calculul volumului unui
corp de rotaţie. Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită.
Observaţie: Se pot utiliza manualele elaborate în conformitate cu programele şcolare aprobate de
Ministerul educaţiei (MECT, MECTS,MEC, MEN) începând cu anul 2001.
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5.8

Anexa 8-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE ȘTIINȚE
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.02.2016

1. Consideraţii generale
Facultatea de Ştiinţe organizează Concurs de admitere la următoarele forme de învăţământ:
- studii universitare de licență zi, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri cu
taxă de şcolarizare;
- studii universitare de masterat zi, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri cu
taxă de şcolarizare;
Domeniile de licenţă, specializările şi cifrele de şcolarizare sunt prezentate în Anexa 8.1 care
face parte integrantă din acest Regulament.
Probele de concurs pe domenii de licenţă şi modalitatea de calculare a mediei de admitere sunt
prezentate în Anexa 8.1, iar programa de concurs pentru domeniul Educaţie fizică şi sport este
prezentată în Anexa 8.2; anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Concursul se poate desfăşura în două sesiuni în perioada iulie-septembrie 2016. A doua
sesiune de admitere se defăşoară, cu acordul comisiei de admitere a Facultăţii de Ştiinţe, în funcţie
de numărul de locuri (bugetare şi cu taxă) la studiile de licenţă și masterat rămase neocupate după
prima sesiune de admitere. Calendarul admiterii este detaliat astfel:
a) Calendarul admiterii la studiile de licenţă pentru admiterea în anul I, toate domeniile:
a1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de licenţă, forma de învăţământ zi
(admiterea în anul I)
Pentru toate domeniile de licenţă (cu excepţia domeniului Educaţie Fizică şi Sport) calendarul
activităţilor de admitere este următorul:
• 18 - 23 iulie 2016 înscrieri
• 25 iulie 2016 afişarea listelor iniţiale
• 25 iulie 2016 până la ora 14,00 perioadă de depunere a contestaţiilor
• 26 iulie 2016 afişarea listelor iniţiale după rezolvarea contestaţiilor
• 27 - 30 iulie 2016 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
• 1 august 2016 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri bugetate şi cu taxă
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea
primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor
reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);
La domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT se aplică următorul calendar:
• 18 - 23 iulie 2016 înscrieri
• 24, 25 iulie 2016 probe practice
• 26 iulie 2016 afişarea listelor iniţiale (nu se admit contestații la probele practice)
• 27 - 30 iulie 2016 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
• 1 august 2016 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri bugetate şi cu taxă
a2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere (dacă comisia de admitere a Facultăţii
de Ştiinţe a decis desfăşurarea acesteia) la studiile de licenţă, forma de învăţământ zi
(admiterea în anul I)
Pentru toate domeniile de licenţă (cu excepţia domeniului Educaţie Fizică şi Sport) calendarul
activităţilor de admitere este următorul:
• 6 - 10 septembrie 2016 înscrieri
• 12 septembrie 2016 afişarea listelor iniţiale
• 12 septembrie 2016, ora 14,00 - perioadă de depunere a contestaţiilor
• 13 septembrie 2016 afişarea listelor iniţiale după contestaţii
• 14 - 15 septembrie 2016 perioada de confirmare
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• 16 septembrie 2016 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea
primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor
reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);
La domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, se aplică următorul calendar:
• 6 - 9 septembrie 2016 înscrieri
• 10 septembrie 2016 probe practice
• 12 septembrie 2016 afişarea listelor iniţiale (nu se admit contestații)
• 14 - 15 septembrie 2016 perioada de confirmare
• 16 septembrie 2016 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea
primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor
reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);
b) Calendarul admiterii la studiile de masterat pentru admiterea în anul I, toate domeniile:
b1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de master
• 18 - 23 iulie 2016 înscrieri
• 24 iulie 2016 probă admitere (opţional)
• 25 iulie 2016 afişarea listelor iniţiale
• 25 iulie 2016 perioadă de depunere a contestaţiilor;
• 26 iulie 2016 afişarea listelor iniţiale după contestaţii
• 27 - 30 iulie 2016 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
• 1 august 2016 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări-locuri bugetate şi cu
taxă
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea
primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor
reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);
b2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere la studiile de master
• 6 - 10 septembrie 2016 înscrieri
• 11 septembrie 2016 probă admitere (opţional)
• 12 septembrie 2016 afişarea listelor iniţiale
• 14 - 15 septembrie 2016 perioada de confirmare
• 16 septembrie 2016 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea
primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor
reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);
Locurile rămase neocupate (buget/taxă) se scot la concurs în sesiunea de toamnă
Perioada de înscriere (şi automat perioada de confirmare şi data afişării listelor finale) se poate
prelungi, la cererea catedrelor/departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei hotărâri a comisiei
de admitere pe facultate.
Numărul de locuri aprobate, pe domenii de licenţă, se afişează, cel mai târziu, la data începerii
înscrierilor şi sunt cuprinse în prezenta anexă.
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2. Procedura de înscriere
1. Înscrierea candidaţilor se face pe domenii de licenţă la sediul facultăţii, în perioadele anunţate.
2. Actele necesare la înscriere sunt:
- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere)
- DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notariat (dacă originalul diplomei de bacalaureat este depus la altă facultate).
Absolvenţii promoţiei 2016 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată
de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la
probele susţinute, precum şi foaia matricolă (în original sau copie legalizată dacă aceasta
este depusă la altă facultate).
- CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată;
- FOTOCOPIE după actul de identitate;
- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP; pentru înscrierea la domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
candidaţii vor prezenta ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (inclusiv E.K.G.), vizată de Dispensarul
medico-sportiv.
- 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate;
- ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară, pentru
studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea de toamnă;
- DIPLOMĂ DE LICENŢĂ SAU DE ABSOLVIRE sau ECHIVALENTĂ, în original sau în copie
legalizată, pentru studii postuniversitare, master;
- 1 DOSAR PLIC;
- CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere, conform Hotărârii Senatului Universităţii "LUCIAN BLAGA" din Sibiu.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON și se plătește o singură dată,
indiferent de numărul de înscrieri la specializarile din facultate.
Observaţie: Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii care se încadrează în
una din situațiișle reglementate la art. 25 lin. (3) din Regulamentul de admitere al ULBS.
Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat. Cuantumul taxelor de înscriere se aprobă
de Senat.
3. La Facultatea de Ştiinţe (cu excepţia domeniului Educaţie Fizică şi Sport) vor fi declaraţi admişi
cu media de admitere 10, urmând procedura standard de înscriere, candidaţii care au obţinut, în
perioada studiilor liceale, rezultate deosebite (locurile I, II şi III, mențiune) la olimpiadele
internaţionale și naționale recunoscute de MENCS. Pentru ordonarea acestor candidaţi se
folosesc criteriile prezentate la punctul C.3 al prezentului regulament. La domeniul Educaţie
Fizicǎ şi Sport vor fi declaraţi cu media de admitere 10 candidaţii clasați pe locurile I-VI la
Campionatele Europene, Mondiale şi Jocurile Olimpice (pe baza documentelor justificative în
original sau copie legalizată).
4. Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii aflaţi în aceste situaţii sunt cuprinse în
METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL
2016 la Universitatea “LUCIAN BLAGA“ din Sibiu.
5. Studenţii care doresc să urmeze a doua specializare se pot înscrie la concursul de admitere
numai dacă sunt integralişti până în sesiunea de vară, inclusiv, a anului universitar
2016/2017.
6. Înscrierea fiecărui candidat se face pe domenii de licenţă. Domeniile pentru care se organizează
concurs de admitere sunt prezentate în Anexa 8.1.
7. Toţi candidaţii vor menţiona pe cererea de înscriere un număr de telefon şi o adresă de e-mail la
care să poată fi anunţaţi asupra unor neclarităţi din dosarul lor sau în situaţii în care sunt implicaţi,
pe timpul desfăşurării lucrărilor concursului de admitere. La înscriere fiecare candidat va primi un
pliant cu instrucţiuni privind procedura de confirmare a locului ocupat prin concurs. Fiecare
candidat va consemna în fişa de înscriere limba străină ce doreşte să o studieze în facultate.
8. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis
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poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un
singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la
mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat,
prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior
absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul
de depunere stabilit de aceasta din urmă.
9. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare. Recunoşaterea studiilor efectuate de aceştia în ţara de domiciliu se va realiza în
conformitate cu prevederile art. 6 alin.12 din Regulamentul de admitere al ULBS, fiecare candidat
având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

3. Clasificarea candidaţilor
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată cu două zecimale, fără rotunjire.
După încheierea înscrierilor şi desfăşurarea probei practice la domeniul Educaţie fizică şi sport,
Comisia de admitere realizează clasificarea candidaţilor la fiecare domeniu de licenţă, în ordinea
descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute prin concurs.
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare
domeniu.
La proba practică pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, sunt clasificaţi ca RESPINŞI
candidaţii care nu obţin ca medie a celor două probe de concurs (proba de capacitate motrică şi
proba de mǎiestrie sportivǎ), nota minimă 5.00.
Pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT vor fi afişate la panourile admiterii încă de la
începerea înscrierilor, prin grija Colectivului de specialitate şi având aprobarea Comisiei de
admitere, grilele şi algoritmii de conversie a rezultatelor tehnice de la probele practice în note.
La fiecare probă de concurs de la domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT vor fi afişate, la loc
vizibil, prin grija Comisiei numite pentru desfăşurarea probei şi a Colectivului de specialitate,
rezultatele tehnice obţinute de fiecare candidat care a desfăşurat respectiva probă.
Nu se admit contestaţii pentru probele de aptitudini sportive.
Candidaţii înscrişi la programul de studii Ecological and Environmental Protection cu predare în
limba engleză, trebuie să susţină o probă de competenţă lingvistică în limba engleză, care este
eliminatorie, notată cu admis/respins.
La domeniile Ecologie şi Protecţia Mediului şi Biologie în cazul egalităţii mediilor generale de
admitere, se aplică o procedură de departajare care ia în considerare, în ordine
a) Nota la Proba E.d de la bacalaureat.
b) Nota la Proba E.c de la bacalaureat.
La domeniile Informaticǎ şi Matematică în cazul egalităţii mediilor generale de admitere, se
aplică o procedură de departajare care ia în considerare, în ordine
a) Nota la Proba E.c de la bacalaureat.
b) Nota la Proba E.d de la bacalaureat.

Pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT procedura de departajare ia în considerare, în
ordine:
a) Suma notelor care concură la calculul mediei generale de admitere
b) Media probei practice
c) Nota la proba de măiestrie sportivă (SPM)/ nota la traseul tehnico aplicativ (EFS)
d) Media probei de capacitate motrică
4. Ocuparea locurilor subventionate de la buget pentru studiile de licenţă
a. Pentru fiecare domeniu de licenţă, se întocmesc următoarele liste:
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a) lista candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), cu
precizarea candidaţilor admişi conform punctului B.3 din prezentul regulament;
b) lista candidaţilor care sunt admişi pe locurile cu taxă (AT);
c) lista candidaţilor respinşi (medii de admitere sub 5.00), în ordine alfabetică (R).

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Dacă, pe ultimul loc al listei AB (admis buget) sau AT (admis taxă), sunt mai mulţi candidaţi cu
aceeaşi medie, atunci aceştia se departajează şi se declară admis numai primul candidat astfel
clasificat (cap. 3, art. 3).
În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe domenii de licenţă, acesta poate
opta pentru calitatea de student pe un loc fără taxă numai la unul din domeniile de licenţă.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate trebuie să depună o cerere tip de înscriere în anul
I de studii în perioada 27 - 30 iulie 2016, pentru cei admişi la prima sesiune de admitere, respectiv
16 - 17 septembrie 2016, pentru cei admişi la a doua sesiune, pentru studiile de licenţă si master,
la sediul facultăţii. La înscriere se depune, dacă nu există la dosarul de admitere, diploma
de bacalaureat în original.
In conformitate cu Metodologia ULBS, la Facultatea de Ştiinţe pot fi înmatriculaţi în an superior,
în regim cu taxă, candidaţii declaraţi admişi care provin de la alte universităţi de stat sau private,
formele de învățământ cu frecvență sau I.D. Candidaţii aflaţi într-o astfel de situaţie depun, la
înscrierea la concursul de admitere, o cerere de trecere în an superior. Comisia de admitere
stabileşte lista candidaţilor care se înmatriculează în an superior şi anul în care se înmatriculează
fiecare solicitant.
Studenţii la a doua facultate declaraţi admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat,
la înscrierea în anul I de studii, trebuie să îşi prezinte în scris şi opţiunea privind facultatea,
domeniul de licenţă pe care doreşte să îl urmeze în regim bugetar. Dacă această opţiune
este pentru Facultatea de Ştiinţe, atunci aceştia depun şi diploma de bacalaureat în original.
Dacă aceşti candidaţi optează pentru regimul cu taxă la Facultatea de Ştiinţe, locurile bugetate
eliberate rămân în concurs pentru procedura de glisare.
Candidaţii admişi în regim bugetar la studiile de licenţă şi la alt domeniu de licenţă din U.L.B.S.
sau la altă universitate şi care doresc să urmeze în paralel cele două, trebuie să se înscrie după
procedura prevăzută la articolul anterior.
Candidaţii care nu se înscriu în anul I, domenii de licenţă, până la data de 30 iulie 2016,
pentru cei admişi la prima sesiune de admitere, respectiv 15 septembrie 2016, pentru cei admişi
la a doua sesiune de admitere, se consideră retraşi şi pierd locul ocupat prin concurs.
La data 1 august 2016, respectiv 16 septembrie 2016, în cazul organizării celei de a doua sesiuni
de admitere, Comisia de admitere realizează definitivarea listelor admişilor pe locurile cu
subvenţie de la bugetul de stat (AB), printr-o procedură de glisare şi va afişa aceste liste.
De pe listele iniţiale, sunt eliminaţi candidaţii care nu au confirmat ocuparea locului până la data
de 30 iulie 2016, pentru cei admişi la prima sesiune de admitere, respectiv 15 septembrie 2016,
pentru cei admişi la a doua sesiune de admitere şi sunt incluşi, pentru completarea locurilor, în
ordine descrescătoare a mediilor de admitere, canditaţii de pe lista AT, indiferent dacă au depus
sau nu o cerere pentru ocuparea locurilor cu taxă.
Toţi candidaţii inscriși pe locurile subvenţionate de la buget, care au urmat o altă specializare pe
locuri subvenționate de la bugetul de stat, trebuie să declare acest fapt pe fişa de înscriere la
facultate, menţionând facultatea/colegiul la care au beneficiat de o parte a subvenţiei şi numărul
de ani subvenționați.
În situația în care un candidat care a ocupat în sesiunea de vară un loc subvenționat de la bugetul
de stat, se retrage înaintea finalizării sesiunii de toamnă, locul subvenționat de la bugetul de stat
va fi ocupat de candidatul cu media de admitere maximă, indiferent dacă acesta s-a înscris în
sesiunea de vară sau sesiunea de toamnă.
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1.

2.

3.

4.

5. Ocuparea locurilor cu taxă la studiile de licenţă
Ocuparea locurilor cu taxă la studiile de licenţă cursuri de zi, la toate domeniile de licenţă, se face
de către candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 5 (cinci), sau un număr
de puncte echivalent, la concursul de admitere la studiile de licenţă, adică se găsesc pe listele
AT ale domeniului de licenţă la care au concurat. Pot ocupa locuri cu taxă şi candidaţii licenţiaţi
care doresc să urmeze studii la o nouă specializare.
Candidaţii licenţiaţi la locurile cu taxă se înscriu pentru concursul de admitere în perioada şi
după procedura de înscriere prevăzute la capitolele 1 şi 2 din prezentul Regulament. Aceştia
candidează pentru numărul de locuri stabilit de Comisia de admitere, din numărul total de locuri
cu taxă aprobat pentru fiecare domeniu de licenţă şi sunt cuprinşi pe o listă separată, Lista
admişilor licenţiaţi cu taxă (ALT).
Candidaţii din listele AT şi ALT, declaraţi admişi, trebuie să depună o cerere tip de înscriere în
anul I de studii în perioada 27 - 30 iulie 2016, pentru cei admişi la prima sesiune de admitere,
respectiv 14 - 15 septembrie 2016, pentru cei admişi la a doua sesiune, în programul stabilit, la
sediul facultăţii. La înscriere se depune, dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de
bacalaureat în original, excepţie făcând candidaţii admişi în regim bugetar la studiile de licenţă şi
la alt domeniu/specializare de licenţă.
Candidaţii care nu se înscriu în anul I, până la data de mai sus, se consideră retraşi şi pierd
locul cu taxă ocupat prin concurs. Locurile cu taxă neocupate de candidaţii licenţiaţi intră
în concurs pentru candidaţii de pe listele AT.
Candidaţii cu opţiune pentru regimul cu taxă sunt clasificaţi descrescător după aceeaşi procedură
ca şi cea aplicată la locurile bugetate.
Potrivit Metodologiei ULBS, la Facultatea de Ştiinţe studenţii înscrişi la a doua facultate care au
obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul de admitere au asigurat locul pe listele admişilor
pentru şcolarizare cu taxă.
La înscrierea în anul I de studii, toţi candidaţii admişi în regimul cu taxă (prima şi a doua facultate)
trebuie să semneze un Contract de şcolarizare cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi să
achite prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare. La contractul de şcolarizare se poate folosi
şi sistemul de sponsori ai plăţilor taxelor de şcolarizare pe anul universitar curent. La începerea
cursurilor candidaţii deveniţi studenţi vor încheia şi un Contract de studii ce va conţine disciplinele
şi numărul de credite aferente anului I şi un Contract de finanţare prin care se reglementează
sistemul de ocupare a locurilor bugetare în anul universitar următor.
Candidaţii care nu se înscriu în anul I precum şi cei ce nu achită taxa de şcolarizare, până la
datele menţionate, se consideră retraşi şi pierd locul cu taxă ocupat prin concurs.
La data de 1 august 2016, în cazul primei sesiuni de admitere, respectiv 16 septembrie 2016,
în cazul organizării celei de a doua sesiuni de admitere, Concursul de admitere la studiile de
licenţă, se consideră încheiat. Orice revendicări de drepturi, după această dată, nu mai sunt
posibile.

6. Studii de masterat
1. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculată
conform Anexei 8.1. In cazul egalităţii mediilor la clasificarea candidaţiilor, procedura de
departajare pentru masterat este următoarea:
a) Nota obţinută la proba scrisă a examenului de licenţă
b) Media de la bacalaureat
2. Pentru studiile universitare de masterat, candidaţii trebuie să fie absolvenţi licenţiaţi, din
învăţământul de stat sau particular.
7. Contestații
1. Contestațiile se depun la secretariatul Facultații de Științe, în data de 25 iulie 2016 pentru
sesiunea de vară, respectiv 12 septembrie 2016 pentru sesiunea de toamnă.
2. La probele practice aferente domeniului Educație Fizică și Sport, nu se admit contestații.
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Atenţie: Perioada de înscriere (şi automat perioada de confirmare şi data afişării listelor finale) se
poate prelungi, la cererea departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei hotărâri a comisiei de
admitere pe facultate.
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5.8.1

Anexa 8.1 Condiții de admitere în anul universitar 2016-2017

a) Programe de studii de licență

Programul
de studii

Matematică
informatică

Informatică

Calendarul concursului de admitere

Tipul de
concurs
și proba/
probele de
concurs*)

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
● Rezultate finale:
01 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
● Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
● Rezultate finale:
01 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
● Rezultate finale: 16 sept. 2016

dosar

dosar

Criteriul/criteriile
de selecţie
și/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Media de
bacalaureat

Media de
bacalaureat

93

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Număr de locuri
(propuse)

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
50
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
80
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
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Programul
de studii

Calendarul concursului de admitere

Tipul de
concurs
și proba/
probele de
concurs*)

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
● Rezultate finale:
01 august 2016
Biologie

Ecologie și
Protecția
Mediului

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
● Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
● Rezultate finale:
01 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
● Rezultate finale:
16 sept. 2016

Criteriul/criteriile
de selecţie
și/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Număr de locuri
(propuse)

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
dosar

Media de
bacalaureat

Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

40

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
dosar

Media de
bacalaureat

94

Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

50
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Programul
de studii

Calendarul concursului de admitere

Tipul de
concurs
și proba/
probele de
concurs*)

Criteriul/criteriile
de selecţie
și/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Număr de locuri
(propuse)

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
e-mail:
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Ecological and ● Rezultate finale:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
1 august 2016
Media de
Environmental
dosar
25
bacalaureat
Protection
Secretar comisie
Sesiunea 2 (toamnă)
HUNYADI, Daniel
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
e-mail:
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
● Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Probă eliminatorie-joc sportiv
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
(fotbal, baschet, volei, handbal)
● Perioada de concurs: 24-25 iulie 2016
Preşedinte comisie
● Probă practică de capacitate
● Afișarea rezultatelor: 26 iulie 2016
BĂNĂDUC, Angela
Educaţie fizică
motrică (alergare 50 m, săritură în
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
e-mail:
şi sportivă
lungime, aruncarea mingii de oină)
● Rezultate finale:
01 august 2016
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
/
dosar şi probă și de măiestrie sportivă (atletism,
25 / 40
Sport şi
practică
gimnastică sportivă, înot, karate,
Secretar comisie
Sesiunea 2 (toamnă)
performanţă
judo, culturism, volei, handbal,
HUNYADI, Daniel
● Perioada de înscriere: 06-09 sept. 2016
motrică
fotbal, tenis de câmp sau de
e-mail:
● Perioada de concurs: 10 sept. 2016
masă)-80%
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Media examenului de
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
bacalaureat-20%
● Rezultate finale:
16 sept. 2016
Legenda:*)-pentru probele de concurs, facultățile vor prevedea (în metodologiile/regulamentele de admitere proprii) tematicile și bibliografiile aferente
R = locuri pentru candidații de etnie rromă
M = locuri pentru candidații din Republica Moldova, cu bacalaureat în Romania
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b) Programe de studii de master

Programul de
studii

Matematicăinformatică
aplicată

Sisteme şi
tehnologii
informatice
avansate

Expertiza şi
managementu
l sistemelor
ecologice

Calendarul concursului de admitere

Tipul de concurs
și
proba/probele
de
concurs *)

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
● Rezultate finale:
1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
● Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Perioada de concurs: 24 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
● Rezultate finale:
1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Perioada de concurs: 11 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
● Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016

Criteriul/criteriile de
selecţie
și/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere

Media examenului de
licenţă.

dosar

Examenul de admitere
include o probă scrisă
opţională.
Nota de admitere este
maximul dintre media
de la examenul de
licenţă şi nota de la
proba scrisă.

dosar
(opţional
examen)

dosar

Media examenului de
licenţă.

96

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Număr de
locuri
(propuse)

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
30
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
40
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
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● Rezultate finale: 1 august 2016

Biologie
aplicată

Antrenament
şi performanţă

Educaţie fizică
şi sportivă
şcolară

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
● Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
● Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
● Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
● Rezultate finale: 1 august 2016

Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

dosar

Media examenului de
licenţă.

P Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

dosar

Media examenului de
licenţă.

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

dosar

Media examenului de
licenţă.

Preşedinte comisie
BĂNĂDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel

Sesiunea 2 (toamnă)
97
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● Perioada de înscriere: 06-10 sept. 2016
● Afișarea rezultatelor: 12 sept. 2016
● Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
● Rezultate finale: 16 sept. 2016

e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
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5.8.2

Anexa 8.2 Condiții de admitere la programul de studiu Educaţie Fizică şi Sportivă

Proba practică se compune din :
1. Joc sportiv opţional : fotbal, volei, handbal, baschet-probă eliminatorie.
2.
•
•
•

Proba de capacitate motrică :
Alergare de viteză 50 m cu start din picioare;
Aruncarea mingii de oină de pe loc ;
Săritura în lungime de pe loc,

3. Parcurgerea unui traseu tehnico-aplicativ.
NOTA FINALĂ:
 80 % - NOTA LA PROBA PRACTICĂ(media notelor obţinute la probele 2+3)
 20 % - NOTA OBŢINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA PROBELOR DE CONCURS
1. JOC SPORTIV OPŢIONAL(baschet, fotbal, handbal, volei)-probă eliminatorie
- Joc bilateral
2. PROBA DE CAPACITATE MOTRICĂ
a) alergare de viteză 50 m. Se executa cu start din picioare iar plecarea se va face la comandă.Se
acorda o singura incercare, iar rezultatul va fi inregistrat in secunde si zecimi de
secunde.Transformarea rezultatului se va face in conformitate cu tabelul urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
6,20
7,20

9
6,30
7,30

8
6,40
7,40

7
6,50
7,50

6
6.60
7,60

5
6.70
7,70

4
6,80
7,80

3
6.90
7,90

2
7,00
8,00

1
7,10
8,10

b) săritura în lungime de pe loc. Se acorda doua incercari si se inregistreaza rezultatul cel mai
bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
2,60
2,20

9
2,55
2,15

8
2,50
2,10

7
2,45
2,05

6
2,40
2,00

5
2,35
1,95

4
2,30
1,90

3
2,25
1.85

2
2,20
1,80

1
2,15
1,75

a) aruncarea mingii de oină de pe loc. Se acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul
cel mai bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
60
40

9
58
38

8
56
36

7
54
34

6
52
32

5
50
30

4
48
28

3
46
26

2
44
24

1
42
22

Prin insumarea celor trei note si efectuarea mediei aritmetice, va rezulta nota finala pentru probele
de motricitate.
3. PARCURGEREA UNUI TRASEU TEHNICO-APLICATIV
I. Scopul: selectarea candidaţilor prin aprecierea nivelului capacităţii motrice generale (de bază).
II. Obiectivele:
1. Verificarea nivelului de însuşire a deprinderilor motrice de bază şi aplicativ-utilitare.
2. Verificarea gradului de manifestare a calităţilor motrice de bază, cu prioritate pentru
următoarele calităţi:
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- îndemânarea şi componentele esenţiale ale acesteia (coordonare, echilibru şi
orientare spaţială);
- forţa principalelor grupe musculare.
3. Verificarea gradului de manifestare a calităţilor motrice combinate, cu accent pe:
- îndemânare în regim de viteză;
- forţă în regim de viteză;
- viteză în regim de coordonare.
4. Verificarea gradului de manifestare a calităţilor moral-volitive (voinţa, perseverenţa,
încrederea în forţele proprii, etc.) precum şi a capacităţii de decizie şi acţiune independentă.
5. Verificarea nivelului memoriei motrice şi al atenţiei.
III. Precondiţiile necesare executării corecte a deprinderilor aplicativ-utilitare sunt:
- mecanismul de bază al deprinderii să fie respectat, însuşit;
- calităţile motrice de bază (preponderent îndemânare şi forţă) dezvoltate la nivel
acceptabil.
IV. Condiţiile de lucru, aparatele şi materialele necesare
Locul de desfăşurare al probei: sală de sport cu dimensiunile 11 m / 22 m.
Aparate şi materiale necesare:
- cronometru
- 2 bănci de gimnastică (dintre care una trebuie să fie lăcuită şi uşor alunecoasă)
- ladă de gimnastică
- 4-5 saltele
- 4 jaloane
- 3 ştachete din plastic
- 1 cerc
- 2 mingi elastice
Înainte de începerea activităţii se vor lua măsuri de igienizare a suprafeţelor şi de evitare a
accidentelor.
În acest sens se vor asigura zonele de aterizare cu saltele, se vor înlătura obiectele inutile
din jurul traseului aplicativ şi se va verifica „starea fizică” a fiecărui aparat. De exemplu: suprafeţele
băncilor să fie netede, bara pentru tracţiuni să fie bine fixată în perete, banca şi lada de gimnastică
să fie stabile.
V. Conţinutul probei de admitere
Proba nu este identică pentru fete şi băieţi şi constă dintr-un traseu (parcurs) tehnico-aplicativ
format dintr-o înlănţuire de acte şi acţiuni motrice grupate în 8 „staţii” (secvenţe/sarcini motrice)
care se succed fără pauze între ele.
Traseul tehnico-aplicativ se desfăşoară contracronometru.
A) Traseu tehnico-aplicativ pentru FETE
Descrierea terminologică
Tur („la dus”) pe distanţa de 20 metri
- „Staţia” nr. 1. Stând cu călcâiele la linia de start, cu spatele spre direcţia de deplasare.
Întoarcere 180° şi urcare pe banca de gimnastică (aşezată la 0,5 m de linia de plecare); mers pe
vârfuri cu braţele lateral până la jumătatea băncii, întoarcere 360° şi mers pe vârfuri (braţele lateral)
până la capătul băncii, săritură în adâncime de pe două picioare, cu aterizare pe două picioare, pe
saltea.
- „Staţia” nr. 2. Rostogolire înainte din sprijin ghemuit în sprijin ghemuit (pe o saltea).
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- „Staţia” nr. 3. Alergare cu slalom printre 4 jaloane aşezate în zig-zag; alergare până la o
bancă de gimnastică.
Detalii:
- distanţa între jaloane este aproximativ 2 m;
- distanţa între ultimul jalon şi bancă este aproximativ 8 m.
- „Staţia” nr. 4. Din sprijin culcat facial, longitudinal faţă de bancă, cu mâinile pe aceasta, se
execută 5 flotări; revenire în stând; întoarcere 90° spre lada de gimnastică.
Observaţie: se iau în considerare doar flotările executate cu pieptul la bancă.
Retur („la întors”) pe distanţa de 20 metri
- „Staţia” nr. 5. Elan cu 3-4 paşi alergători până la lada de gimnastică aşezată transversal
faţă de linia elanului şi escaladarea acesteia. Procedeul de escaladare trebuie să fie prin urcare în
sprijin pe mâini, apoi trecere în sprijin ghemuit pe aparat; săritură în adâncime şi aterizare cu
amortizare pe saltea.
- „Staţia” nr. 6. Elan cu paşi alergători până la prima ştachetă; trecere peste prima ştachetă
prin săritură de pe un picior pe celălalt; 1-2 paşi alergători până la a doua ştachetă şi trecere peste
aceasta tot prin săritură de pe un picior pe celălalt; idem peste a treia ştachetă. Unu-doi paşi
alergători până la un cerc în care se află o minge elastică.
Detalii:
- distanţa de la lada de gimnastică până la primul obstacol este aproximativ 8 m.
- înălţimea celor trei ştachete este diferită, aceasta crescând progresiv de la prima la ultima astfel:
30 cm - 40 cm - 50 cm; distanţa între ştachete este 3 m.
- cercul în care se află mingea este situat la aproximativ 3 m faţă de ultima ştachetă.
- „Staţia” nr. 7 („Mânuirea mingii”). Executanta apucă mingea şi efectuează următoarea
structură motrică: din poziţia iniţială stând depărtat cu mingea ţinută cu ambele mâini înainte-jos;
ridicarea braţelor prin înainte, sus; ducerea braţului stâng/drept cu palma în sus, mingea ţinută cu
mâna stângă/dreaptă; revenire cu braţele sus; aceeaşi acţiune cu braţul opus; revenire cu braţele
sus; trecerea mingii pe sub piciorul stâng/drept; aceeaşi acţiune pe sub piciorul opus; revenire cu
braţele sus, mingea ţinută cu ambele mâini.
Precizare: structura motrică descrisă mai sus se efectuează la distanţa de 4,5 m faţă de perete.
- „Staţia” nr. 8. Din stând depărtat, mingea ţinută cu ambele mâini sus: aruncarea mingii la o
ţintă desenată pe perete; alergare cu recuperarea mingii şi oprire lângă perete, cu tălpile pe linia de
sosire, braţele sus, mingea (ţinută cu ambele mâini) atinge ţinta.
Precizare: ţinta este un cerc cu diametrul de 1 m, situat la înălţimea de 2 m de la sol.
B) Traseu tehnico-aplicativ pentru BĂIEŢI
Descrierea terminologică
Tur („la dus”) pe distanţa de 22 metri
- „Staţia” nr. 1. Stând cu călcâiele la linia de start, cu spatele spre direcţia de deplasare. Întoarcere
180° şi urcare pe banca de gimnastică (aşezată la 0,5 m de linia de plecare); mers pe vârfuri cu
braţele lateral până la jumătatea băncii, întoarcere 180° şi mers pe vârfuri cu spatele până la capătul
băncii; săritură în adâncime de pe două picioare, cu aterizare pe două picioare, pe saltea.
- „Staţia” nr. 2. Rostogolire înapoi din sprijin ghemuit în sprijin ghemuit; ridicare în stând şi întoarcere
180°.
- „Staţia” nr. 3. Alergare cu slalom printre 4 jaloane aşezate în zig-zag; alergare până la o bancă de
gimnastică; urcare pe bancă şi săritură în atârnat la o bară fixată în perete.
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Detalii:

- distanţa între jaloane este aproximativ 2 m;
- distanţa între ultimul jalon şi bancă este aproximativ 8 m.

- „Staţia” nr. 4. Se execută 5 tracţiuni în braţe cu priza la alegere; revenire pe sol sau pe bancă;
întoarcere spre lada de gimnastică.
Observaţie: se iau în considerare doar tracţiunile executate cu bărbia deasupra barei.
Retur („la întors”) pe distanţa de 22 metri
- „Staţia” nr. 5. Elan de 3-4 paşi alergători până la lada de gimnastică aşezată transversal
faţă de linia elanului şi escaladarea acesteia. Procedeul de escaladare trebuie să fie prin urcare în
sprijin pe mâini, apoi trecere în sprijin ghemuit pe aparat; săritură în adâncime şi aterizare cu
amortizare pe saltea.
- „Staţia” nr. 6. Trei-patru paşi alergători până la primul obstacol; trecere peste prima ştachetă
prin săritură de pe două picioare, cu aterizare pe două picioare; idem peste alte două ştachete; un
pas până la o bancă de gimnastică.
Precizare: înălţimea celor trei ştachete este diferită, aceasta crescând progresiv de la prima la ultima
astfel: 30 cm - 40 cm - 50 cm.
- „Staţia” nr. 7. Stând cu faţa la capătul băncii, transversal: se execută trecere în culcat facial
pe bancă, târâre cu tracţiune simultană în braţe (fără ajutorul picioarelor) până când bazinul ajunge
la marginea băncii; la capăt, din sprijin culcat facial (picioarele pe bancă şi palmele pe saltea) se
execută rostogolire înainte cu finalizare în sprijin ghemuit; ridicare în stând; un pas înainte-lateral
stânga/dreapta până la un cerc în care se află o minge elastică.
- „Staţia” nr. 8. Executantul apucă mingea şi efectuează din stând depărtat, aruncarea mingii
cu două mâini de sus, la o ţintă desenată pe perete; alergare cu recuperarea mingii şi oprire lângă
perete, cu tălpile pe linia de sosire, braţele sus, mingea (ţinută cu ambele mâini) atinge ţinta.
Precizări:
- aruncarea la ţintă se efectuează de la distanţa de 6 m faţă de perete (de la o linie marcată
pe sol).
- ţinta este un cerc cu diametrul de 1 m, situat la înălţimea de 2 m de la sol.
VI. Evaluarea
Generalităţi:
 Candidaţii se vor prezenta la probă în echipament adecvat.
 Accesul candidaţilor în sala de examen se va face în ordinea tabelelor afişate de comisia
de admitere, pe serii, fete/băieţi, în mod separat.
 Încălzirea generală se fa efectua în afara sălii de examen; încălzirea specială din sala de
examen va avea durata de 5 minute pentru întreaga serie.
 Comisia de examen va fi formată din: preşedinte, doi cronometrori şi trei arbitri de traseu.
 Cronometrul va porni la prima mişcare a candidatului şi se va opri în momentul în care
executantul/executanta ajunge cu tălpile pe linia de sosire.
 Traseul tehnico-aplicativ va fi executat o singură dată.
 La eventualele căderi de pe bancă, din atârnat la bara de tracţiuni sau în caz de alunecare
de pe lada de gimnastică, candidatul poate relua acţiunea motrică, de la locul de cădere.
 Ajutorul direct primit de executant pe parcurs, va fi justificat doar de evitarea accidentelor,
situaţie în care candidatul va fi notat cu 1 (unu).
 Timpul realizat de candidat după parcurgerea traseului (la care se adaugă eventualele
zecimi de secundă de penalizare) va fi transformat în note de la
 1 la 10, conform tabelului de evaluare următor:
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TRASEU TEHNICO-APLICATIV - TABEL DE ECHIVALARE A TIMPULUI, ÎN NOTE
Nr.
TIMPUL REALIZAT ÎN SECUNDE
NOTE
crt.
FEMININ ŞI MASCULIN
1
Sub 37.0
10
2
37.1-37.5
9,50
3
37.6-38.5
9,00
4
38.6-39.5
8,50
5
39.6-41.0
8,00
6
41.1-42.5
7,50
7
42.6-44.5
7,00
8
44.6-46.5
6,50
9
46.6-49.0
6,00
10
49.1-51.5
5,50
11
51.6-54.5
5,00
12
54.6-57.5
4,50
13
57.6-60.5
4,00
14
60.6-63.5
3,50
15
63.6-66.5
3,00
16
66.6-69.5
2,50
17
69.6-72.5
2,00
18
72.6-75.5
1,50
19
De la 75.6 în sus
1,00
A) Penalizări la traseul tehnico-aplicativ al candidatelor
Toate penalizările constau în fracţiuni de secundă, respectiv câte o zecime de secundă
(pentru fiecare greşeală) adăugată la timpul obţinut de candidată după parcurgerea traseului, astfel:
− omiterea oricărei secvenţe („staţii”) din cadrul traseului tehnico-aplicativ sau
nerespectarea modului de efectuare a sarcinilor motrice prevăzute în traseu, inclusiv acţiunile
motrice impuse la plecare şi sosire: + 0.1 s (de fiecare dată).
„Staţia 2”:
− nerespectarea mecanismului tehnic de bază al rostogolirii înainte din sprijin ghemuit în sprijin
ghemuit: + 0.1 s (fiecare greşeală);
Precizări: nerespectarea mecanismul tehnic de bază înseamnă apariţia următoarelor greşeli:
• aşezarea palmelor prea aproape de membrele inferioare;
• contactul cu salteaua nu se realizează la nivelul cefei şi umerilor;
• lipsa impulsului în picioare;
• poziţia incorectă a corpului în timpul rostogolirii;
• poziţie finală atipică procedeului tehnic;
• nu se păstrează direcţia de execuţie
„Staţia 3”:
− doborârea unui jalon: + 0.1 s (de fiecare dată)
− neocolirea jaloanelor prin exterior: + 0.1 s (de fiecare dată)
„Staţia 4”:
− flotare efectuată incorect/incomplet: + 0.1 s (de fiecare dată)
„Staţia 5”:
− aterizare cu sprijin pe una sau două mâini sau pe orice altă parte a corpului, după escaladare:
+ 0.1 s
„Staţia 6”:
− doborârea ştachetei: + 0.1 s (de fiecare dată)
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„Staţia 7”:
− căderea mingii: + 0.1 s (de fiecare dată)
„Staţia 8”:
− mingea nu atinge ţinta: + 0.1 s
B) Penalizări la traseul tehnico-aplicativ al candidaţilor
Toate penalizările constau în fracţiuni de secundă, respectiv câte o zecime de secundă
(pentru fiecare greşeală) adăugată la timpul obţinut de candidat după parcurgerea traseului, astfel:
− omiterea oricărei secvenţe („staţii”) din cadrul traseului tehnico-aplicativ sau
nerespectarea sarcinilor motrice prevăzute în traseu, inclusiv acţiunile motrice impuse la plecare şi
sosire: + 0.1 s.
„Staţia 2”: nerespectarea mecanismului tehnic de bază al rostogolirii înapoi din sprijin ghemuit în
sprijin ghemuit: + 0.1 s (fiecare greşeală);
Precizări: nerespectarea mecanismul tehnic de bază înseamnă apariţia următoarelor greşeli:
• poziţie iniţială atipică procedeului tehnic;
• poziţia incorectă a corpului în timpul rostogolirii;
• palmele nu se pun pe sol, la lăţimea umerilor;
• rostogolire executată cu capul într-o parte, peste umăr;
• poziţie finală incorectă, nedefinită;
• nu se păstrează direcţia de execuţie;
„Staţia 3”:
− doborârea unui jalon: + 0.1 s (de fiecare dată);
− neocolirea jaloanelor prin exterior: + 0.1 s (de fiecare dată).
„Staţia 4”:
− tracţiune efectuată incorect/incomplet: + 0.1 s (de fiecare dată);
„Staţia 5”:
− aterizare cu sprijin pe una sau două mâini sau pe orice altă parte a corpului, după escaladare:
+ 0.1 s
„Staţia 6”:
− doborârea ştachetei: + 0.1 s (de fiecare dată)
„Staţia 7”:
− nerespectarea mecanismului tehnic de bază al rostogolirii înainte în sprijin ghemuit: + 0.1 s
(fiecare greşeală)
Precizări: nerespectarea mecanismul tehnic de bază înseamnă apariţia următoarelor greşeli:
• aşezarea palmelor prea aproape de capătul băncii;
• contactul cu salteaua nu se realizează la nivelul cefei şi umerilor;
• poziţia incorectă a corpului în timpul rostogolirii;
• lipsa revenirii în poziţia finală prevăzută de traseu;
• nu se păstrează direcţia de execuţie.
„Staţia 8”:
- mingea nu atinge ţinta: + 0.1 s
Programul de studiu Sport şi Performanţă Motrică
Proba practică se compune din:
1. Joc sportiv opţional : fotbal, volei, handbal, baschet-probă eliminatorie.
2. Proba de capacitate motrică :
• Alergare de viteză 50 m cu start din picioare;
• Aruncarea mingii de oină de pe loc ;
• Săritura în lungime de pe loc ;
3.Proba de măiestrie sportivă
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Cuprinde teste sau probe specifice de verificare a nivelului de maiestrie sportiva a candidatului la
una din ramurile de sport la alegere:
Atletism:
 fete : 60m,400m,800m,1500m,3000m, lungime,greutate, sulita;
 baieti: 60m,400m,800m,1500m,5000m, lungime,greutate,sulita.
1) gimnastica artistica
- Sol-exercitiu liber ales cu elemente obligatorii: rasturnare inainte si inapoi,salt
inainte si inapoi, elemente de gimnastica ritmica sportive;
- Sarituri-liber alese: rasturnare prin stand pe maini, sau mai greu.
2) inot-la alegere una din probele urmatoare: liber (100m, 200m, 400m, 1500m)
bras, spate, fluture (100m, 200m), sarituri in apa.
3) judo-randori 3 minute + structura tehnica.
4) jocuri sportive - baschet, fotbal,handbal si volei-joc bilateral(echipa contra
echipa) + structura tehnica;
- tenis de camp, tenis de masa-joc bilateral (partida de simplu)
+ structura tehnica.
6) culturism-exercitii impuse si liber alese.
NOTA FINALĂ :
 80 % - NOTA LA PROBA PRACTICĂ(media notelor obţinute la probele 2+3)
 20 % - NOTA OBŢINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA PROBELOR DE CONCURS
1. JOC SPORTIV OPŢIONAL(baschet, fotbal, handbal, volei)-probă eliminatorie
- Joc bilateral;
2. PROBA DE CAPACITATE MOTRICĂ
a) alergare de viteză 50 m. Se executa cu start din picioare iar plecarea se va face la comandă.Se
acorda o singura incercare, iar rezultatul va fi inregistrat in secunde si zecimi de
secunde.Transformarea rezultatului se va face in conformitate cu tabelul urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
6,20
7,20

9
6,30
7,30

8
6,40
7,40

7
6,50
7,50

6
6.60
7,60

5
6.70
7,70

4
6,80
7,80

3
6.90
7,90

2
7,00
8,00

1
7,10
8,10

b) săritura în lungime de pe loc. Se acorda doua incercari si se inregistreaza rezultatul cel mai
bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
2,60
2,20

9
2,55
2,15

8
2,50
2,10

7
2,45
2,05

6
2,40
2,00

5
2,35
1,95

4
2,30
1,90

3
2,25
1.85

2
2,20
1,80

1
2,15
1,75

c) aruncarea mingii de oină de pe loc. Se acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul
cel mai bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
60
40

9
58
38

8
56
36

7
54
34

6
52
32

5
50
30

4
48
28

3
46
26

2
44
24

1
42
22

Prin insumarea celor trei note si efectuarea mediei aritmetice, va rezulta nota finala pentru probele
de motricitate.
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3. PROBA DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ
ATLETISM
FETE
Proba/Nota
60 m
400 m
800 m
1500 m
3000m
Lungime
Greutate
Suliță

10
7,5
63,0
2:28
5:20
10:30
5,20
11,00
38,00

9
8,0
64,0
2:33
5:40
10:45
5,00
10,40
35,00

8
8,4
64,5
2:38
5:50
11:00
4,90
10,30
32,00

7
8,6
65,0
2:41
6:00
11:10
4,80
10,15
30,00

6
8,8
65,5
2:44
6:05
11:20
4,70
10,00
29,00

5
9,0
66,0
2:46
6:10
11:30
4,65
9,80
27,00

4
9,2
66,5
2:48
6:20
11:40
4,60
9,70
26,00

3
9,4
67,0
2:49
6:30
11:50
4,55
9,60
25,00

2
9,5
67,5
2:50
6:42
11:55
4,50
9,50
24,00

1
9,6
68,0
2:51
6:58
12:00
4,45
9,40
23,00

BĂIEȚI
Proba/Nota
60 m
400 m
800 m
1500 m
5000m
Lungime
Greutate
Suliță

10
6,5
55,0
2:05
4:20
16:00
6,10
11,50
45,00

9
7,0
56,0
2:08
4:25
16:30
5,90
11,00
40,00

8
7,3
56,5
2:10
4:30
16:50
5,80
10,70
39,00

7
7,6
57,0
2:12
4:35
17:10
5,70
10,40
38,00

6
8,0
57,5
2:14
4:40
17:30
5,60
10,20
36,00

5
8,3
58,0
2:16
4:45
17:40
5,50
10,00
34,00

4
8,6
58,5
2:18
4:50
17:50
5,45
9,80
33,00

3
8,9
59,0
2:20
4:55
17:55
5,40
9,70
32,00

2
9,1
60,0
2:21
5:00
18:00
5,35
9,60
31,00

1
9,3
61,0
2:22
5:05
18:05
5,30
9,50
30,00

BASCHET
PROBA I
Structura tehnica
- dribling printre jaloane executat pe lungimea terenului de baschet si aruncare la cos din dribling.
Proba se executa contracronometru, cronometrarea incepand din momentul executiei primului
dribling. Cronometrul se va opri in momentul trecerii mingii prin inel (inscrierea cosului este
obligatorie). Candidatii vor avea dreptul la o singura incercare iar nota se va acorda conform
normelor din tabelul anexat.
Nota
Timp
baieti
Timp
Fete

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8 sec

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10 sec

10,3

10,6

10,9

11,2

11,5

11,8

12,1

12,4

12,7

PROBA II
Joc bilateral
-Candidatii vor sustine un joc bilateral (5x5) pe durata a doua reprize de cate 15 min.cu cinci
minute pauza intre ele.Proba se va desfasura demixtat.
Nota: se va acorda in functie de urmatoarele:
- nivelul de insusire si aplicare in joc a procedeelor tehnice de baza;
- cunoasterea si aplicarea in conditiile jocului bilateral a actiunilor tactice individuale de atac si
aparare precum si a combinatiilor tactice de baza de atac;
- nivelul de cunoastere al regulamentului de joc.
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
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CULTURISM
Aprecierea cadidatilor se face prin doua teste :
a) Demonstrarea pozitiilor obligatorii (baieti, fete);
b) Programul liber ales, pe un fond muzical preferat.
Testul nr.1
Nr.
Pozitii obligatorii
Punctaj
poz.
Dublu biceps din fata
1,5
1
Amfora din fata
1,5
2
Dublu
biceps
din
spate
1,5
3
Triceps din lateral
1,5
4
Abdomen si coapse din fata
1,5
5
Evidentierea calitatii fibrelor musculare(masa, definire, vascularizare) in timpul
2,5
6
prezentarii pozitiilor, precum si a proportiilor dintre segmentele corpului.
TOTAL 10 puncte
Testul nr.2
Prezentarea programului liber ales: Pe fondul muzical preferential, pe durata unui
minut, candidatul va trece succesiv prin minimum 10 pozitii de prezentare;
Se va urmari: gratia miscarilor, inlantuirea pozitiilor preferentiale, sincronizarea
miscarilor cu muzica, amplitudinea miscarilor si coregrafia programului ales.
Precizari:Notarea va fi de la 1-10. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a
notelor obtinute de candidat la cele doua teste.
FOTBAL
PROBA I
Structura tehnica - BAIETI
- de la o linie trasata pe teren, din alergare, se conduce mingea pana la primul jalon(aşezat la 5 metri
de linia de plecare), dribling printre cinci jaloane asezate la 2,50 m unul fata de celalalt, se efectueaza
o autopasa spre arcul de cerc din fata careului de 16 m. de unde se trage la poarta.
Cerinte: 1. Se trage la poarta numai cu siretul plin;
2. Mingea va intra obligatoriu in spatiu portii.
- se efectueaza doua incercari si se noteaza cea mai buna;
- mingile şutate în bară se repetă;
- timp de executie:
Nota 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Timp 6’:3 6’:4 6’:5 6’:6 6’:7 6’:8 6’:9 7’:0 7’:1 7’:2
Observatii: in dribling un jalon sau mai multe depasite (neocolite) se depuncteaza cu cate
un punct.
Structura tehnica - FETE
- de la o linie trasata pe teren, din alergare, se conduce mingea pana la primul jalon(aşezat la 5 metri
de linia de plecare), dribling printre cinci jaloane asezate la 2,50 m unul fata de celalalt, se efectueaza
o autopasa spre arcul de cerc din fata careului de 16 m. de unde se trage la poarta.
Cerinte: 1. Se trage la poarta numai cu siretul plin;
2. Mingea va intra obligatoriu in spatiu portii.
- se efectueaza doua incercari si se noteaza cea mai buna;
- mingile şutate în bară se repetă;
- timp de executie:

107

REGULAMENT

Regulament de organizare și
desfășurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 108 din 169

Ediția 1

Evoluție revizii
1/
03.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nota 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Timp 7’:0 7’:1 7’:2 7’:3 7’:4 7’:5 7’:6 7’:7 7’:8 7’:9
Observatii : in dribling un jalon sau mai multe depasite (neocolite) se depuncteaza cu cate
un punct.
PROBA II
- joc bilateral-11/11, (2x25’) cu 5’ pauza, cu rotarea pe posturi astfel: portar-fundas dr.-fundas
central-fundas central-fundas stanga-mijlocas dreapta-mijlocas central-mijlocas central-mijlocas
stanga-atacant central dreapta-atacant central stanga in sistemul de joc 1-4-4-2
- postul de portar si actiunile sale nu se noteaza separat.
- Cerinte pentru portari:
- iesiri si blocaje la minge;
- priza (prinderea) la minge;
- blocarea mingii,
- devierea mingii;
- plonjonul;
- repunerea mingii in joc cu mana si cu piciorul.
- Cerinte tehnico-tactice pentru candidatii (jucatorii) de camp
- jocul fara minge;
- actiuni de marcaj;
- procedee de deposedarea de minge;
- procedee de preluare a mingii;
- procedee de transmitere a mingii (de pasare, de lansari, de
centrari, de tras la poarta);
- miscari inselatoare (fentele) si depasirea adversarului direct cu
minge prin dribling;
- jocul cu mingea.
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
HANDBAL
PROBA I
Structura tehnica
1. Deplasare in pozitie fundamentala de-a lungul semicercului de 6 m (iesire si retragere intre
semicercurile de 6 respectiv 9 m);
2. Deplasare in alergare de viteza si culegerea mingii de pe sol (mingea situata la 8 m de poarta);
3. Dribling printre jaloane (3 jaloane la distanta de 3 m unul de altul);
4. Pasa la un partener (situat in lateral);
5. Fenta de patrundere in partea opusa pasarii mingii, urmata de reprimirea mingii;
6. Depasirea unui aparator pasiv (orice procedeu);
7. Aruncare la poarta din saritura.
Nota
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Timp
16’,8 17’,1 17’,4 17’,7 18’,0 18’,3 18’,6 18’,9 19’,2 19’,5
Baieti
Timp
17’,8 18’,1 18’,4 18’,7 19’,0 19’,3 19’,6 19’,9 20’,2 20’,5
Fete
Precizari - proba I
- finalizarea executiei, obligatoriu pe spatiul portii in caz contrar se penalizeaza cu un punct.
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PROBA II
Joc bilateral
1. Doua reprize a cate 20 minute (pauza 5 minute).
Precizari-proba II
- Candidatii vor fi notati si apreciati pe fiecare post.
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
ÎNOT
BĂIEŢI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FETE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100M
1.01.00
1.04.25
1.06.97
1.12.49
1.17.07
1.23.07
1.31.54
1.45.02
2.13.23
8.04.20

100M
1.10.00
1.12.62
1.15.69
1.21.94
1.27.11
1.33.90
1.43.47
1.58.71
2.30.60
9.07.30

LIBER
200M
400M
2.17.17 4.50.26
2.22.31 5.01.15
2.28.33 5.13.88
2.40.57 5.39.77
2.50.71 6.01.23
3.04.01 6.29.38
3.22.76 7.09.05
3.52.62 8.12.25
4.55.11 10.24.41
17.25.5 37.49.50
LIBER
200M
400M
2.20.34 5.18.87
2.35.98 5.23.57
2.42.58 5.37.26
2.55.99 6.05.02
3.07.10 6.28.13
3.21.68 6.58.38
3.42.23 7.41.00
4.14.97 8.48.91
5.23.45 11.10.98
19.35.5 40.38.50

1500M
19.04.36
19.47.29
20.37.49
22.19.51
23.44.15
25.35.15
28.11.55
32.20.73
41.02.03
2.29.07.6

1500M
10.35.80
10.59.65
11.27.54
12.24.26
13.11.24
14.12.92
15.39.81
17.58.25
22.47.88
1.22.51.2

BRAS
100M
200M
1.18.85 2.50.54
1.21.81 2.56.93
1.25.26 2.04.42
1.32.30 3.19.63
1.38.13 3.32.23
1.45.77 3.48.77
1.56.55 4.12.08
2.31.72 4.49.21
2.49.64 6.06.90
10.16.5 22.13.4
BRAS
100M
200M
1.26.85 3.07.64
1.30.11 3.14.68
1.33.92 3.22.91
1.41.67 3.39.64
1.48.09 3.53.51
1.56.51 4.11.71
2.08.38 4.37.36
2.27.30 5.18.21
3.06.86 6.43.69
11.19.1 24.27.1

SPATE
100M
200M
1.09.72 2.31.10
1.12.33 2.36.70
1.15.39 2.43.39
1.21.61 2.55.17
1.26.76 3.01.04
1.33.52 3.22.59
1.43.05 3.43.35
1.58.23 4.16.24
2.29.99 5.25.07
9.05.10 19.41.4
SPATE
100M
200M
1.17.49 2.44.47
1.20.40 2.50.64
1.23.80 2.57.86
1.30.71 3.12.53
1.36.44 3.24.69
1.43.96 3.40.64
1.54.55 4.03.12
2.11.42 4.38.93
2.46.72 5.53.86
10.05.9 21.29.0

FLUTURE
100M
200M
1.07.58 2.21.57
1.10.10 2.31.52
1.13.01 2.40.47
1.19.11 2.54.33
1.24.40 3.05.26
1.30.55 3.24.43
1.39.15 3.39.75
1.54.61 4.12.12
2.25.39 5.19.85
8.48.40 19.22.4
FLUTURE
100M
200M
1.14.09
2.41.10
1.16.87
2.47.14
1.20.12
2.54.21
1.26.73
3.08.58
1.32.20
3.20.49
1.39.39
3.36.11
1.49.52
3.58.13
2.05.65
4.33.21
2.39.40
5.46.59
10.36.30 20.56.4

JUDO
La aceasta disciplina examinarea candidatilor se face in cadrul a trei teste, dupa cum urmeaza:
Testul nr.1
PENALIZARI
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

NAGE-WAZA
TAI-OTOSHI
O-UCHI-GARI
HARAI-GOSHI
SOTO-MAKI-KOMI
ASHI-GURUMA
MOROTE-SEOI-NAGE
NOTA MAXIMA

Nota
maxima
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
4,50

Pozitie
initiala.
Prize
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
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Dezechilibrare intrare
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Aruncare
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Necunoastere
Confuzie
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
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Testul nr.2
Nr.
Crt.

NE-WAZA

Nota
maxima

PENALIZARI
Control

1

YOKO-SHIHO-GATAME

0,50

Pozitie initiala.
Prize
0,25

0,25

Necunoastere
Confuzie
0,50

2

ERI-JIME

0,50

0,25

0,25

0,50

3

0,50

0,25

0,25

0,50

4

UDE-HISHIGI-JUJIGATAME
GIAKU-KESA-GATAME

0,50

0,25

0,25

0,50

5

KESA-GATAME

0,50

0,25

0,25

0,50

Testul nr.3
Nr.
Crt.
1

SHIAI
SHIAI-3 minute

Nota
maxima
3,00

Capacitate de
lupta
1,00

Precizari: Fiecare procedeu se executa o singura data
insumarea notelor obtinute la cele trei teste.

PENALIZARI
Gandire tactica
1,00
Nota

Acuratete
Tehnica
1,00

finala-se

obtine

prin

VOLEI
I. STRUCTURA TEHNICA:
 Structura tehnico-tactica:serviciu de sus din fata in terenul advers, alergare spre fileu,
preluarea mingii aruncata de un partener situat in propriul teren catre acesta, lovitura de
atac prin procedeu la alegere, din mingea ridicata de partener;
 Se acorda o singura incercare pentru intreaga structura tehnica.
I.
ACTIUNI INDIVIDUALE DE JOC
1.Actiuni individuale in atac
- serviciul de sus din fata
- ridicarea pentru atac
- lovitura de atac
2.Actiuni individuale in aparare
- preluarea din serviciu
- preluarea din atac
- preluarea din fileu
- preluarea de sus
- blocajul
- preluarea in cadrul autodublajului
3.Actiuni individuale comune atacului in aparare
- pozitiile in teren
- deplasarile in teren
- plonjonul
- preluarea din blocaj
II.
JOC BILATERAL
1.Cu jucatorul zonei 6 avansat
2.Cu jucatorul zonei 6 retras
3.Combinatii cu ridicare scurta ca distanta inainte si peste cap (inapoi)
4.Combinatii cu ridicare lunga ca distanta
5.Combinatii cu atac simultan
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
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5.9

Anexa 9-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE MEDICINĂ
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 22.02.2016

1. Consideraţii generale
Oferta educaţională a Facultăţii de Medicină, an universitar 2016-2017 este următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Domeniul
de licenţă
Sănătate
Sănătate
Sănătate
Sănătate
Sănătate

Specializarea
Medicină
Asistenţă Medicală Generală
Medicină Dentară
Farmacie
Tehnică Dentară

Capacitatea maximă
aprobată de ARACIS
120
75
30
60
25

Pentru asigurarea compatibilităţii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi
regulamentare, în toate cazurile în care ordinea de clasificare se face pe bază de puncte,
decodificarea acestora în note este obligatorie.
Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5,00 (cinci).
Durata probei scrise la specializările Medicină şi Medicină Dentară (Biologie şi Chimie
organică) este de 3 (trei) ore, iar pentru specializarea Farmacie (Chimie) este de 2 (două) ore.
Probele se vor susţine numai în limba română.
Pentru specializările Asistenţă Medicală Generală şi Tehnică Dentară, în sesiunile iulie şi
septembrie 2016, admiterea se va face în baza concursului de dosare.
2. Organizarea concursului de admitere
2.1. Comisia de admitere pe facultate poartă răspunderea pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului, respectarea legalităţilor şi asigurarea securităţii subiectelor
şi lucrărilor, în toate etapele desfăşurării acestuia.
2.2. În cazul concursului de dosare clasificarea candidaţilor se va face după media de la
examenul de bacalaureat sau, în cazul celor care se înscriu la a doua specializare, media
de licenţă, după caz.
3. Înscrierea candidaţilor
3.1. Concursul de admitere se organizează în luna iulie 2016 (sesiunea I) şi luna septembrie
2016 (sesiunea II), dacă rămân locuri neocupate.
3.2. Înscrierea candidaţilor se face pe opţiuni, după cum urmează:
a) Medicină (M) locuri bugetate şi locuri cu taxă, Medicină Dentară (MD), locuri
bugetate şi locuri cu taxă, deoarece au probe de concurs (examen tip grilă).
b) Farmacie (F) locuri bugetate şi locuri cu taxă, deoarece are probă de concurs
(examen tip grilă).
c) La Asistenţă Medicală Generală (AMG), locuri bugetate şi locuri cu taxă şi la
Tehnică Dentară (TD) locuri cu taxă, ordonarea candidaţilor se va face pe baza
mediei de bacalaureat, iar înscrierea se face numai pentru aceste opţiuni.
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CALENDARUL CELOR DOUĂ SESIUNI DE ADMITERE
Sesiunea iulie 2016
 Perioada de înscriere:
18 - 23.07.2016
 Data concursului:
25.07.2016
 Depunere contestaţii subiecte: 25.07.2016
 Afişarea rezultatelor:
27.07.2016
 Depunere contestaţii rezultate: 27 - 29.07.2016
 Confirmare locuri:
30.07-03.08.2016
 Rezultate finale:
05.08.2016
Sesiunea septembrie 2016
 Perioada de înscriere:
05 - 10.09.2016
 Data concursului:
12.09.2016
 Depunere contestaţii subiecte: 12.09.2016
 Afişarea rezultatelor:
13.09.2016
 Depunere contestaţii rezultate: 14 - 15.09.2016
 Confirmare locuri:
16-17-09.2016
 Rezultate finale:
17.09.2016
3.3. Facultatea nu poate modifica datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere,
respectând datele comunicate la Comisia centrală de admitere pe universitate.
3.4. Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă trebuie să fie absolvenţi de liceu
cu diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
3.5. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune la
olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de MECTS/MEN numai la una din disciplinele
Biologie sau Chimie, prevăzute în tematica examenului de admitere (Biologie cl. XI-a, sau
Chimie Cl. IX-a, a-X-a, a-XI-a şi a XII-a) pot să ocupe un loc subvenţionat de la buget, fără
examen de admitere la specializarea pentru care au optat pe fişa de înscriere (Medicină,
Medicină Dentară sau Farmacie).
4. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs
4.1. Scopul propus este selectarea corectă şi obiectivă a viitorilor studenţi, criteriul de bază fiind
aprecierea aptitudinilor şi cunoştinţelor candidatului pentru domeniul de studiu la care
concurează. Comisia de admitere pe facultate stabileşte programele analitice ale probelor de
concurs în conformitate şi concordanţă cu cele de bacalaureat emise de MENCS pentru anul
în curs. Tematica şi bibliografia probelor de concurs vor fi făcute publice prin afişare pe
site-ul propriu al facultăţii, cu 6 luni înainte de data susţinerii concursului.
4.2. Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:
a) să fie în concordanţă cu toate manualele alternative valabile pentru disciplinele şi clasele
de liceu anunţate pe site-ul facultăţii;
b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei ca să poată fi rezolvate, de un candidat cu
pregătire bună, în limita timpului destinat fiecărei probe;
c) să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaţilor, a capacităţii lor de gândire şi
a aptitudinilor pentru specialitatea aleasă.
4.3. Subiectele de concurs se stabilesc de către Comisia de admitere a facultăţii sub conducerea
Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Comisia de întocmire a subiectelor este responsabilă de întocmirea corectă a subiectelor, a
baremurilor şi a grilelor de corectare.
4.4. Pentru proba scrisă, în ziua sau preziua concursului de admitere, prin decizia preşedintelui
Comisiei centrale de admitere pe universitate se dispune constituirea la sediul Comisiei
facultăţii a unor colective de cadre didactice de specialitate nominalizate de către acesta.
Această constituire precede proba de concurs cu un interval de timp apreciat ca
necesar, de la caz la caz, pentru elaborarea, redactarea, multiplicarea şi sigilarea în bune
condiţii a subiectelor, astfel încât probele să înceapă la orele anunţate.
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4.5. Prin tragere la sorţi se stabilesc patru cadre didactice, din colectivele de specialişti întrunite,
care, pe răspunderea şi sub supravegherea preşedintelui Comisiei de admitere a facultăţii
respective, vor alcătui subiectele de concurs pentru proba respectivă.
4.6. Procedura de stabilire a subiectelor pentru proba scrisă (tip grilă) este următoarea:
d) se stabileşte numărul de întrebări pentru fiecare disciplină,
e) se stabileşte structura subiectului (teorie, probleme, etc.),
f) se stabileşte în conformitate cu programele analitice ale probelor de concurs stabilite în
concordanţă cu cele studiate în liceu pentru absolvenţii de liceu promoţia 2016 şi
aprobate de MENCS,
g) se trag la sorţi capitolele, respectiv subcapitolele, din manualele, din care vor fi elaborate
subiectele,
h) se elaborează subiectele de către cadrele didactice,
i) se verifică formularea lor, astfel ca termenii de redactare a subiectelor să respecte
formulările din manualele în vigoare,
j) se face o rezolvare completă a subiectelor pentru verificarea rezultatelor şi pentru
întocmirea baremurilor sau a grilelor de corectură,
k) subiectele sunt întocmite de către cadrele didactice din comisia de elaborare a
subiectelor şi sunt acelea care corespund strict tematicii anunţate şi manualelor în
vigoare,
l) subiectele pentru examen pot să fie şi întrebări la prima vedere, obligatoriu din tematica
şi bibliografia anunţată. Numărul acestor întrebări este stabilit de comisia de întocmire a
subiectelor. Manualul de teste este orientativ.
4.7. Editarea, multiplicarea şi închiderea subiectelor în plicurile sigilate se face în sediul
Comisiei de admitere a facultăţii, sub supravegherea şi răspunderea preşedintelui sau a
secretarului comisiei de admitere. Tot acum şi aici se stabilesc şi baremurile de corectare
pentru probe şi grilele de corectură a testelor.
4.8. În perioada desfăşurării acestor operaţii, personalul implicat va fi izolat până la ora deschiderii
plicurilor în sălile de concurs. De securitatea deplină a acestei operaţii şi de asigurarea
materială răspunde preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii.
5. Desfăşurarea, verificarea şi notarea probelor de concurs
5.1. În vederea desfăşurării probei scrise, preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii
desemnează cu 24 ore înainte de începerea ei, lista de cadre didactice pentru supravegherea
candidaţilor în timpul desfăşurării probei, pe baza listelor stabilite anterior în acest scop.
Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face prin tragere la sorţi, cu
maxim 2 ore înainte de desfăşurarea probei respective, astfel încât pentru fiecare sală să
se asigure un responsabil de sală şi un număr suficient de supraveghetori, în funcţie de
numărul de candidaţi din respectiva sală.
5.2. Sălile de concurs vor fi în prealabil, adaptate acestei activităţi prin:
a) eliminarea oricărui material didactic care ar putea influenţa lucrările candidaţilor;
b) afişarea tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, la intrarea în sală;
c) fixarea locului fiecărui candidat în bancă, în funcţie de ordinea alfabetică afişată, pe care
se va lipi o legitimaţie cu numele şi fotografia acestuia.
5.3. Înainte de a se deplasa spre sălile unde au fost repartizaţi, responsabilii de săli primesc, sub
semnătură, de la membrii Comisiei de admitere a facultăţii, desemnaţi în acest scop de
preşedinte, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi un număr de coli tip,
destinate probei scrise, precum şi hârtie ştampilată pentru ciorne, corespunzător numărului
candidaţilor din sala de concurs de care răspund.
5.4. Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu o oră înainte de începerea
probei. La intrarea candidaţilor în sală personalul de supraveghere verifică identitatea acestora
pe baza cărţii de identitate, a legitimaţiei de concurs şi a tabelului nominal cu candidaţii
repartizaţi în sala respectivă. Actele rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării
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5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

probei respective, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu
sunt primiţi în sala de examen. Desigilarea sălilor de concurs se va face în prezenţa a minim
4 candidaţi repartizaţi în sala respectivă.
Candidaţii îşi ocupă locurile în bănci numai după ce au lăsat la catedră orice materiale scrise
sau obiecte în care acestea ar putea fi depozitate (cărţi, caiete, hârtii, serviete, poşete,
telefoane mobile, etc.)
Responsabilii de sală consemnează prezenţa sau absenţa candidaţilor în tabelul nominal şi
înmânează fiecărui candidat câte o coală tip, indicându-le să completeze citeţ numărul
legitimaţiei, numele şi prenumele candidatului, precum şi prenumele tatălui, pe colţul ce
urmează să fie lipit, precum şi celelalte rubrici (profilul, specializarea). Colţul se va lipi numai
în momentul predării lucrării respectându-se prevederile cuprinse în art.5.19 al prezentului
capitol.
Pentru folosirea drept ciorne, candidaţii vor primi coli de hârtie distincte, pe care se va aplica
în prealabil, ştampila facultăţii sau ştampila special confecţionată pentru concurs.
Responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori primesc plicurile de la delegatul Comisiei de
admitere a facultăţii, verifică integritatea sigiliului aplicat pe el şi semnează pe plic, menţionând
ora primirii în sală. În cazul în care se constată nereguli, responsabilul de sală va anunţa
Comisia de admitere. Ora stabilită de Comisia centrală de admitere pentru începerea
examenului, deci pentru deschiderea plicurilor cu subiecte, va fi aceeaşi pentru toate sălile
unde se dă aceeaşi probă.
La ora stabilită, responsabilul de sală deschide plicul cu subiecte în faţa celorlalţi
supraveghetori şi a candidaţilor. Subiectele sunt comunicate simultan în toate sălile în care se
dau lucrări la aceeaşi disciplină. Fiecare candidat va primi o grilă cu întrebările pentru proba de
concurs.
Se vor lua toate măsurile pentru ca operaţiunile de organizare şi de pregătire a probelor scrise
să fie finalizate astfel încât să se respecte cu stricteţe ora fixată pentru începerea acestora.
Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra în sală
şi nici un candidat nu mai poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi
semnează de predarea acesteia. Părăsirea sălii de concurs este permisă numai după
scurgerea unui timp minim de 50 de minute de la ora deschiderii plicului cu subiecte. Candidaţii
care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai
susţine proba respectivă.
Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore la specializările Medicină
şi Medicină Dentară (Biologie şi Chimie organică), respectiv 2 ore pentru specializarea
Farmacie (Chimie), socotite din momentul în care subiectele au fost comunicate, în funcţie
de specificul specializării.
Se va atrage atenţia candidaţilor că pentru elaborarea lucrării scrise pot folosi numai cerneala
de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor
şi desenelor numai creion negru. Se interzice folosirea de către candidaţi, în timpul probelor
scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul. De asemenea nu
se va folosi altă hârtie în afara colilor tip, a grilei de concurs şi a hârtiei ştampilate pentru ciorne,
distribuită de către supraveghetori candidaţilor.
După comunicarea subiectelor preşedintele Comisiei de admitere prin cadrele didactice de
specialitate verifică corectitudinea subiectelor în toate sălile de concurs şi dacă lucrările se
desfăşoară în condiţii normale. Decanul facultăţii (preşedintele Comisiei de admitere) însoţit de
cadre didactice de specialitate, verifică dacă sunt probleme în sălile de concurs şi dacă
examenul se desfăşoară în condiţii normale.
În timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu vor da
candidaţilor nici o indicaţie verbală sau scrisă în plus faţă de cele care reies din formularea
subiectelor, nu au voie să discute între ei sau la telefon, să citească cărţi, ziare, să mănânce,
să fumeze, să rezolve subiectele de concurs şi nici să părăsească sala. În sala de concurs
trebuie păstrată liniştea pe toată durata desfășurării examenului!
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5.16. În cazul în care, în timpul desfăşurării probei scrise, unii candidaţi, din diferite motive, au
corecturi numeroase pe coli (greşeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoaştere)
doresc să îşi transcrie lucrarea, pot să facă acest lucru dar fără să depăşească timpul destinat
probei; colile folosite vor fi anulate pe loc, sub semnătură, de responsabilul de sală. Iniţiativa
refacerii lucrării aparţine exclusiv candidatului!
5.17. Înscrierea numelui candidaţilor pe colile tip destinate lucrărilor scrise în afara rubricii care se
închide şi se sigilează, depăşirea intervalului stabilit pentru proba de examen, precum şi orice
alte semne distinctive, atrag după sine anularea lucrării scrise respective.
5.18. Pe tot parcursul desfăşurării probelor scrise, în afara persoanelor implicate direct în această
acţiune, în sălile de concurs au voie să intre numai persoane care posedă legitimaţii
eliberate de preşedintele Comisiei centrale de admitere sau de către Ministrul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
5.19. Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau la catedră responsabilului de sală;
acesta semnează alături de numele candidatului, în toate colţurile ce vor fi lipite şi
acoperite; nu se semnează peste colţul lipit!; se lipesc colţurile în faţa candidatului, care
semnează pentru predarea lucrării în tabelul nominal. Candidaţii predau separat unuia din
supraveghetori colile tip anulate, hârtiile folosite ca ciorne. La expirarea timpului destinat
probei, candidaţii care nu au terminat lucrarea o predau în faza în care se află, fiind interzisă
depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrărilor. Nu vor rămâne în sală mai puţin de 3
candidaţi.
5.20. Responsabilul de sală, împreună cu membrii colectivului de supraveghere, vor lua toate
măsurile pentru ca nici un candidat să nu părăsească sala de concurs fără a preda
lucrarea şi ciornele şi a semna de predarea ei. Prin semnătura sa candidatul certifică
lipirea colţurilor în faţa sa. Responsabilul de sală va semna pe legitimaţia fiecărui
candidat certificând prezenţa acestuia la examen.
5.21. Responsabilul de sală însoţit de membrii colectivului de supraveghere vor duce lucrările la
sediul Comisiei de admitere a facultăţii, şi le vor preda, cu număr şi sub semnătură, membrilor
Comisiei de admitere a facultăţii. Dacă este posibil se vor organiza centre de predare şi primire
dosare pe clădiri, în care se desfăşoară concursul.
5.22. Colile tip anulate precum şi hârtia folosită pentru ciorne se predau distinct membrilor Comisiei
de admitere a facultăţii şi nu se iau în consideraţie la verificarea şi aprecierea lucrărilor scrise.
5.23. Membrii Comisiei de admitere a facultăţii vor verifica dacă numărul lucrărilor predate
corespunde cu numărul semnăturilor de pe tabel şi vor proceda la aplicarea ştampilei facultăţii
sau a ştampilei confecţionate special pentru fiecare lucrare scrisă. După terminarea acestei
operaţii, timbrul sec sau ştampila folosită în acest scop se va păstra în exclusivitate de către
secretarul şef al facultăţii.
5.24. Lucrările preluate de la responsabilii de săli, vor fi amestecate în prezenţa preşedintelui sau a
secretarului comisiei de admitere pe facultate, apoi grupate în seturi codificate de 25 de lucrări
fiecare. Cu un aparat de înseriat se vor numerota toate lucrările de la respectiva disciplină, în
ordinea setului şi lucrărilor din set. Ciornele întocmite de candidaţi cu ocazia lucrărilor scrise,
precum şi eventualele coli tip anulate în timpul desfăşurării probei, se împachetează şi păstrează
separat, sub cheie, până la încheierea concursului când se distrug sub supravegherea
preşedintelui Comisiei pe facultate. Ciornele întocmite de candidaţi în timpul examenului
precum şi eventualele coli tip anulate în timpul desfăşurării probei, se împachetează şi se
păstrează separat, sub cheie 30 de zile după încheierea concursului, după care se distrug sub
supravegherea preşedintelui sau a secretarului Comisiei de admitere a facultăţii. Lucrările de
concurs se păstrează în dosarele candidaţilor deveniţi studenţi.
5.25. În timpul desfăşurării acţiunii de notare şi verificare, lucrările vor fi păstrate la sediul Comisiei
de admitere a facultăţii, în dulapuri de fier sigilate. Cheile dulapurilor în care se depun lucrările
scrise se păstrează de secretarul Comisiei de admitere, iar sigiliul va fi păstrat permanent de
către preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii. Predarea lucrărilor spre verificare şi
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5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

notare, precum şi preluarea acestora de la cadrele didactice care le corectează, se va face în
prezenţa preşedintelui sau a secretarului Comisiei de admitere a facultăţii.
Verificarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli dinainte stabilite după un program
fixat de Comisia centrală de admitere; este interzis ca în sălile respective să rămână mai puţin
de 3 persoane în timpul acţiunii de verificare. Accesul în aceste săli a altor persoane, în afara
membrilor Comisiei este cu desăvârşire interzis. Zilnic, după terminarea programului pentru
verificare, seturile de lucrări se predau preşedintelui sau secretarului Comisiei de admitere a
facultăţii, pentru a fi închise şi păstrate în dulapuri de fier care se sigilează.
Cadrele didactice desemnate pentru verificarea şi notarea lucrărilor scrise vor fi numite de
secretarul Comisiei de admitere a facultăţii, în ziua începerii acestei acţiuni pentru fiecare
probă şi nu vor fi acceptate colective prestabilite de lucru. Prin tragere la sorţi, se stabileşte
topul de lucrări care revine corectorului în ziua respectivă. Se consemnează primirea şi
predarea topurilor în procese verbale. Se evită astfel posibilitatea dublei corecturi de aceeaşi
mână, sau în aceeaşi sală. La încheierea zilei de corectură se predau topul şi procesele
verbale de notare (borderouri) care se închid în seiful comisiei de admitere respective. Nu se
vor folosi alte documente (ciorne) decât cele tip stabilite de Comisia de admitere. Eventualele
greşeli vor fi corectate şi apoi semnate de cel în cauză. Nu se vor face însemnări de nici un
fel de către corectori pe lucrări.
Fiecare lucrare va fi verificată independent de 2 - 4 cadre didactice şi apreciată separat cu
puncte conform grilei de punctaj stabilită de comisia de redactare a subiectelor. Un set de
lucrări predate împreună cu borderou nu mai poate fi reluat de acelaşi corector nici pentru
consultare. Se interzice corectarea în colectiv, comentarea, efectuarea de informaţii privind
notarea de către ceilalţi corectori. Baremurile de corectare vor fi afişate de către fiecare comisie
de facultate în ziua în care s-a susţinut proba, după desfăşurarea ei. Aceste borderouri se
depun odată cu lucrările verificate, la Comisia de admitere pe facultate şi se păstrează în
dulapuri de fier sigilate. Borderourile vor fi verificate de membrii ai comisiei de control
desemnaţi special pentru această activitate. Nota disciplinei de concurs se calculează prin
conversia punctelor, cu două zecimale, fără rotunjire.
După încheierea verificării şi notării lucrărilor în condiţiile precizate mai sus, Comisia de
admitere pe facultate transcrie punctajele acordate de examinatori fiecărei lucrări, în borderouri
centralizatoare sub controlul şi răspunderea preşedintelui Comisiei de admitere pe
facultate. În cazul că între punctajele acordate de examinatori, la aceeaşi lucrare scrisă, există
diferenţe, lucrarea va fi încredinţată unui alt cadru didactic, numit de preşedintele sau secretarul
Comisiei de admitere pe facultate, dintre cadrele didactice aflate pe lista comisiei de corectură
a facultăţii. Acest cadru didactic va proceda la reverificarea lucrării şi va trece punctajul său pe
un borderou individual, sub semnătură. În borderourile centralizatoare vor fi trecute toate
punctajele obţinute de pe borderourile de corectură şi se va trece media finală a fiecărei lucrări.
Nota finală a probei de concurs obţinută prin conversia punctajului se trece pe fiecare
lucrare în parte, cu cerneală roşie înainte de deschiderea acestora, sub semnătura
preşedintelui Comisiei de admitere a facultăţii.
Lucrările scrise ale candidaţilor se deschid numai după încheierea acţiunii de verificare
a tuturor lucrărilor, definitivarea şi trecerea mediei finale pe fiecare lucrare. Deschiderea
lucrărilor scrise se va face de către comisia de admitere a facultăţii cu participarea unui
membru al Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Procedurile de verificare şi notare a lucrărilor de concurs tip grilă şi procedurile de prelucrare
a datelor în vederea întocmirii listelor cu rezultatele examenului de admitere sunt prevăzute în
regulamentul de admitere a facultăţii.
Pentru efectuarea operativă a acţiunilor privind calcularea mediilor şi trecerea lor pe lucrări,
calcularea mediilor finale şi trecerea lor în cataloage, alcătuirea tabelelor cu candidaţii în
ordinea descrescândă a mediilor, Comisia de admitere se poate completa, pe baza dispoziţiei
scrise de preşedintele Comisiei centrale de admitere pe universitate, cu personal de
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5.34.
5.35.
5.36.

5.37.

secretariat care va lucra sub controlul şi răspunderea preşedintelui Comisiei de admitere a
facultăţii.
Media finală a probei de concurs, stabilită în conformitate cu precizările de mai sus, nu poate
fi modificată.
Orice încercare de fraudă dovedită în timpul desfăşurării probei de concurs se sancţionează
cu eliminarea candidatului respectiv din concurs.
Toate documentele legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere (lucrări
scrise, borderouri înseriate şi listele cuprinzând rezultatele concursului de admitere) se
păstreză la sediul Comisiei de admitere în dulapuri de fier, sigilate, până la încheierea acţiunii
de verificare a contestaţiilor. Cheile dulapurilor folosite în acest scop se păstrează de
secretarul Comisiei de admitere, iar sigiliul va fi păstrat de preşedintele Comisiei de admitere
a facultăţii. Se va asigura securitatea necesară şi pentru instalaţiile de prelucrare automată a
datelor.
Cataloagele utilizate pentru înregistrarea rezultatelor probelor de concurs se ştampilează şi se
inserează înainte de începerea concursului şi, după terminarea acţiunii de verificare a
contestaţiilor, se păstrează în arhivă în aceleaşi condiţii, ca şi cataloagele şi matricolele din
timpul studiilor.

6. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului
6.1. Rezultatele concursului sunt definitive numai după soluţionararea contestaţiilor.
6.2. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute de candidaţi, în limita numărului
de locuri repartizate pentru fiecare facultate şi domeniu, respectiv specializarea din cadrul
acesteia.
6.3. Pentru concursul de admitere 2016 nota obţinută la proba de concurs reprezintă nota finală.
Pentru declararea unui candidat admis nota minimă necesară este 5 (cinci).
6.4. După încheierea probei de concurs, nota se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
6.5. Admiterea se face în ordinea descrescândă a notelor obţinute de candidaţi, în limita
numărului de locuri planificate pentru fiecare specializare, în conformitate cu opţiunile
alese de candidat în momentul înscrierii. Repartizarea candidaţilor pe specializări (domenii)
se face în ordinea descrescândă a notelor obţinute de aceştia şi în ordinea opţiunilor.
6.6. După stabilirea rezultatelor finale ale concursului, Comisia centrală de admitere pe universitate
va verifica atent modul în care au fost efectuate toate operaţiile, pentru a se elimina orice
posibilitate de greşeală în calcularea mediilor şi trecerea lor pe listele de admitere, stabilirea
ordinii de clasificare a candidaţilor, aplicarea procedurii de admitere a candidaţilor. Rezultatele
finale ale concursului de admitere vor fi aprobate de Comisia centrală de admitere pe
universitate şi vor fi afişate numai după semnarea listelor de admitere de preşedintele şi
secretarul Comisiei centrale de admitere.
6.7. Candidaţii care au obţinut note (punctaje) egale cu cea a ultimului admis pe ultimul loc
planificat vor fi departajaţi conform criteriilor:
a) media bacalaureat;
b) nota la proba scrisă la limba şi literatura română obţinută la bacalaureat.
Pentru asigurarea compatibilităţii rezultatului de admitere cu alte prevederi regulamentare
(de pildă, cu cele de acordare a bursei, etc.), decodificarea punctelor în note este obligatorie
pentru toţi candidaţii declaraţi admişi. Media minimă generală de admitere nu poate fi mai
mică decât 5,00, pentru toate specializările.
6.8. Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs, precum şi rezultatele parţiale şi finale
ale concursului de admitere au, până la afişarea lor, în condiţiile stabilite prin prezenta
metodologie, caracter secret, fiind interzisă cunoaşterea lor, înainte de afişare, de alte
persoane decât cele numite în Comisiile de admitere.
6.9. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt
consideraţi eliminaţi din concurs.
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6.10. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişarea imediată, la sediul
facultăţii, la loc vizibil, timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru admişi şi respinşi, în ordinea
mediilor pentru candidaţii declaraţi admişi şi în ordinea alfabetică pentru cei declaraţi respinşi.
Pe listele afişate se va indica data şi ora afişării şi termenul de contestaţie de 48 de ore.
6.11. Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, nota finală obţinută la proba de
concurs şi specializarea la care a fost admis (pentru candidaţii declaraţi admişi).
6.12. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări acesta trebuie să
opteze pentru una dintre aceste specializări. Opţiunea se face în scris, în termenul stabilit de
regulament.
6.13. Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locul ocupat prin concurs în termenul stabilit pierd
locul ocupat prin concurs. Comisiile pe facultăţi vor face public, prin afişare, rezultatul
concursului de admitere şi vor lua măsuri de restituire a dosarelor celor ce nu se înscriu până
la termenele prevăzute. După confirmarea locurilor, dacă rămân locuri vacante la buget
acestea vor fi ocupate (ân ordine descrescătoare) de candidații cu nota cea mai mare din
rândul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, în funcţie de opţiuni şi dacă a achitat prima rata
a taxei. Locul rămas vacant pe lista candidaţilor admişi cu taxa va fi ocupat de candidatul cu
nota cea mai mare din rândul candidaţilor admişi fără loc (în aşteptare), în ordinea opţiunilor,
dacă a achitat prima rată a taxei de şcolarizare.
6.14. La facultăţile la care în cadrul aceluiaşi domeniu există două sau mai multe specializări, pe lista
cuprinzând rezultatele concursului în ordinea mediilor generale, se vor menţiona, în dreptul
fiecărui candidat admis specializarea din cadrul domeniului respectiv în ordinea de preferinţă
pentru care a optat, după caz, conform regulamentelor proprii ale facultăţii respective.
6.15. Repartizarea candidaţilor pe specializări, în cadrul domeniului la care au fost declaraţi admişi,
se face în ordinea descrescândă a mediilor generale obţinute de aceştia şi în ordinea de
preferinţă a specializărilor pentru care au optat. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă
trebuie să-şi confirme locul, la secretariatul facultăţii în perioada comunicată la afişarea
rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă inclusiv cei care se află pe listele în aşteptare
trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare (40% din taxa de şcolarizare a anului I, la
casieria universităţii). Cu chitanţa se vor prezenta la secretariatul facultăţii pentru confirmarea
locului, în perioada comunicată la afişarea rezultatelor
Candidaţi respinşi temporar (candidaţi aflaţi pe listele “în aşteptare”) pot fi admişi dacă unii
candidaţi declaraţi admişi se retrag sau nu confirmă ocuparea locului obţinut prin concurs până
la sfârşitul perioadei de confirmare.
În nicio situaţie nu se va depăşi capacitatea de şcolarizare pentru fiecare specializare.
Candidaţii care nu respectă condiţiile de mai sus pierd locul pe care l-au obţinut prin concurs
(atenţie la condiţiile de confirmare).
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri în regim cu taxă care nu au achitat prima rată a taxei de
şcolarizare, până la datele sus stabilite, nu vor beneficia de glisarea pe locuri subvenţionate
de la buget indiferent de media cu care au fost admişi, şi vor pierde locul ocupat prin concurs.
7. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
7.1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probelor scrise se depun la secretariatele
facultăţilor în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului.
7.2. Lucrările ale căror notări au fost contestate vor fi recorectate de către comisii de cadre
didactice, altele decât cele care le-au corectat în timpul concursului. Notarea se face sub
semnătura tuturor membrilor comisiei de analiză a contestaţiilor la respectiva probă.
a) Dacă diferenţa faţă de nota acordată iniţial pe lucrare este mai mică sau egală cu 0,5
puncte notă, atunci rămâne valabilă nota iniţială.
b) Dacă diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma corectării este mai mare
decât 0,5 puncte, se propune spre validare Comisiei de contestaţie pe facultate nota
corectată.
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7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

c) Dacă nota iniţială este mai mare sau mai mică decât cea rezultată iar în urma
recorectării apar diferenţe, nota definitivă este nota corectată.
Comisia care a corectat lucrarea în faza de contestaţie propune spre validare Comisiei centrale
de admitere pe universitate noua notă a tezei respective. Validarea modificării notei iniţiale a
unei lucrări, de către Comisia de contestaţii, atrage după sine recalcularea notei generale a
candidatului respectiv, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista
generală de clasificare a candidaţilor, în ordinea notelor. După expirarea termenului de
contestare şi soluţionare definitivă a eventualelor contestaţii se procedează la calculul notei
generale de admitere şi la generarea ordinii de clasificare a candidaţilor.
Pentru a preîntâmpina orice suspiciune, consecinţele contestaţiilor validate, cu modificare de
medie, vor fi afişate la loc vizibil.
Rezultatele la contestaţii se comunică celor interesaţi, în termen de cel mult 3 (trei) zile de
la expirarea termenului de depunere a acestora, prin afişare, de către Comisia de admitere
a facultăţii; se va afişa şi componenţa comisiilor de analiză a contestaţiilor. Listele cu
rezultatele vor fi vizate de Comisia centrală de admitere. Deciziile comisiei de contestaţii sunt
definitive.
După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. Termenele de depunere şi de
rezolvare vor fi afişate la loc vizibil, lângă liste.
În baza autonomiei universitare, Comisia Centrală de Admitere a ULBS este singura în măsură
să decidă asupra temeiniciei rezultatelor contestaţiilor, care se depun în maximum 48 ore,
începând cu ora şi data afişării rezultatelor contestaţiei Contestaţiile se rezolvă conform
regulamentului afişat.
Este de competenţa Colegiului de etică şi deontologie profesională al Universităţii să analizeze
contestaţiile sau reclamaţiile care se referă la activitatea cadrelor didactice. Comisia centrală
de admitere se poate sesiza şi din oficiu.

8. Dispoziţii finale
8.1. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universităţii potrivit
prevederilor legale în vigoare.
8.2. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, în baza rezultatelor concursului,
pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universităţii. După aprobarea înmatriculării
studenţii sunt înscrişi în Registru matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă
de şcolarizare la specializarea / specializările, programul / programele de studii la care au fost admişi.
8.3. Lucrările scrise se păstrează în dosarele candidaţilor admişi până la terminarea studiilor, iar cele
ale candidaţilor respinşi se păstrează timp de un an de la încheierea concursului, ciornele de
la probele orale se păstrează 30 de zile de la încheierea concursului.
8.4. Pentru perfecţionarea examenului de admitere, în timpul desfăşurării acestuia, Comisiile de
admitere pe facultate, pot face propuneri care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării Comisiei
centrale de admitere pe universitate. Locurile pentru "absolvenţii cu licenţă la a doua facultate"
sunt locuri în regim cu taxă. Taxele sunt stabilite de către Senatul universitar. Actele
candidaţilor înscrişi şi respinşi sunt restituite acestora necondiţionat, la cerere, după afişarea
rezultatelor concursului, predând legitimaţia de concurs, fără perceperea unor taxe
suplimentare.
8.5. Pentru fiecare candidat admis în urma concursului de admitere, secretariatul va solicita datele
ce trebuie completate în Fişa de înscriere aprobată în cadrul U.L.B.S., în conformitate cu
prevederile legale.
8.6. Preşedintele şi secretarul Comisiei de admitere a facultăţii, vor deţine evidenţa numărului de
ore prestate de fiecare cadru didactic sau personal didactic-auxiliar, personal tehnicoadministrativ care a participat la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.
8.7. Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre universitare sau în alte
facultăţi din cadrul ULBS.
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5.10 Anexa 10-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRIGOLE,
INGINERIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (ȘAIAPM)
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultății din data de 15.02.2016

1. Consideraţii generale
1.1. Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia
Mediului (ȘAIAPM) din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se desfăşoară potrivit
dispoziţiilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare
şi a actelor normative emise în aplicarea acestora, Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017 în ULBS, cu elementele specifice
definite prin prezentele norme, aprobate de Consiliul Facultăţii.
1.2. Admiterea pentru ciclul I - studii universitare de licență și ciclul II - studii universitare de
master se organizează pe domenii, la programele de studii acreditate sau care sunt autorizate
să funcționeze provizoriu conform legii, respectiv la programele de studii universitare de
masterat acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
1.3. Concursul de admitere constă în concurs pe bază de dosare.
1.4. Taxa de admitere este 150 de RON, pentru fiecare ciclu de studii (licență sau master), se
întocmește un singur dosar în care se ordonează în ordinea preferințelor specializările
pentru care optează candidatul.
1.5. Oferta educațională a Facultății de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia
Mediului (ȘAIAPM) pentru anul universitar 2016-2017:
Programe de studii de licență - anul universitar 2016-2017

Programul de studii

Biotehnologii pentru industria alimentară
Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Inginerie şi management în alimentaţie
publică şi agroturism
Ingineria produselor alimentare
Ingineria şi protecţia mediului în
agricultură
Montanologie

Număr de locuri
PROPUSE

Tipul de concurs
și/sau
proba/probele
de concurs

Criteriul/criteriile
de selecţie
și/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Concurs de
admitere pe
bază de dosare

Media obţinută
la examenul de
bacalaureat

30 IF
40 IF
45 IF
1 MBR
50 IF
1 MBR
50 ID
50 IF
50 IF
50 ID

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanţă; MBR = moldoveni cu bacalaureat in România;
MBRB = moldoveni cu bacalaureat in România şi bursa; RD = români din diaspora; RDB = români din diaspora cu bursă;
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Programe de studii de master - anul universitar 2016-2017

Programul de studii

Asigurarea calităţii şi siguranţei
alimentelor
Managementul procesării moderne a
alimentelor
Managementul protecţiei mediului
agricol
Managementul dezvoltării durabile a
zonei rurale

Număr de locuri
PROPUSE

Tipul de concurs
și/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile
de selecţie
și/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

35 IF
1 RDB
35 IF
1RD
35 IF
1 RDB
35 IF
1 RD

Concurs pe bază
de dosare

Media obţinută
la examenul
de licenţă
(diplomă)

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanţă; MBR = moldoveni cu bacalaureat in România;
MBRB = moldoveni cu bacalaureat in România şi bursa; RD = români din diaspora; RDB = români din diaspora cu bursă

Numărul locurilor cu taxă pot fi suplimentate în limita capacităţii de şcolarizare aprobate de
ARACIS

2. Admiterea la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență-concurs de
dosare

2.1. Admiterea se organizează în două sesiuni înscrierile pentru prima sesiune în perioada 18 - 23
iulie 2016 şi pentru a doua sesiune în perioada septembrie 2016, pentru profilele la care au
rămas locuri disponibile sau au fost alocate locuri suplimentare.
2.2. Pentru sesiunea iulie 2016
- înscrierile: 18 - 23 iulie 2016
- comunicare rezultate: 25 iulie 2016
- depunere contestații 26 iulie 2016
- confirmare / înscrieri în anul I de studii: 26-29 iulie 2016 (termen limită 29 iulie 2016 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 30 iulie 2016
2.3. Pentru sesiunea septembrie 2016
- înscrierile: 5 - 9 septembrie 2016
- comunicare rezultate: 12 septembrie 2016
- depunere contestații 16 septembrie 2016
- confirmare / înscrieri în anul I de studii: 13 - 16 septembrie 2016 (termen limită 16 septembrie
2016 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 19 septembrie 2016
- Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
Examenele de admitere se vor organiza pe domenii de licenţă.
2.4. Studenţii care au optat pentru o specializare care nu poate fi susţinută economic vor fi
redistribuiţi la specializările pentru care se organizează cursuri pentru anul universitar
2016-2017. Redistribuirea se va face la finalul examenului de admitere, sesiunea de
toamnă, şi se va anunţa în scris la sediul facultăţii şi pe site-ul acesteia.
2.5. Media concursului de admitere, calculată cu două zecimale, fără rotunjire este constituită din
media examenului de bacalaureat.
2.6. Criteriul de departajare în caz de egalitate reprezintă nota probei de bacalaureat diferenţiate în
funcţie de filieră, profil, specializare - proba E.c. În caz de egalitate şi după această departajare
se va lua în calcul nota de la proba diferenţiata în funcţie de filieră, profil, specializare („Proba
la alegere a profilului”-proba E.d.).
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2.7. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi până la
completarea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat şi în continuare până la completarea
locurilor în regim cu taxă conform opţiunilor făcute de candidat la înscriere.
2.8. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III sau menţiune) la
olimpiadele şcolare naţionale din tabelul de mai jos beneficiază de dreptul de a ocupa un loc
subvenţionat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs. Olimpiadele naționale ai căror
premiați beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la bugetul de stat (fără taxă),
fără concurs pentru fiecare specializare sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Nr.
crt.
1.

Specializarea la
care se inscrie
Biotehnologii
pentru industria
alimentară

2.

Controlul şi expertiza
produselor alimentare

3.

Inginerie şi
management în
alimentaţie publică şi
agroturism

4.

Ingineria produselor
alimentare

5.

Ingineria şi protecţia
mediului în agricultură

6.

Montanologie

Olimpiada școlara recunoscuta
Matematica ; Astronomie și astrofizica; Fizică; Chimie; Biologie;
Informatică; Tehnologia Informației; Olimpiada Naţională Interdisciplinară
„Ştiinţele Pământului”; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie și Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică;
Tehnologia Informației; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele
Pământului”; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie și Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Geografie;
Informatică; Tehnologia Informației; Olimpiada Naţională Interdisciplinară
„Ştiinţele Pământului”; Economic; Administrativ; Comerț; Turism si
Alimentatie; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie și Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică;
Tehnologia Informației; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele
Pământului”; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie și Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică;
Tehnologia Informației; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele
Pământului”; Agricultura-Cresterea Animalelor; Agricultura-Cultura
Plantelor; Protectia Mediului
Matematică; Astronomie ȘI Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie;
Informatică; Tehnologia Informației; Olimpiada Naţională Interdisciplinară
„Ştiinţele Pământului”; Agricultura-Cresterea Animalelor; AgriculturaCultura Plantelor; Protectia Mediului

2.9. Candidaţii admişi în sesiunea de vară pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor
înscrie în anul I în perioada 26-29 iulie 2016 şi vor depune actele în original, altfel vor pierde
locul câştigat prin concurs; candidaţii admişi pe locurile cu taxă se vor înscrie în anul I, vor
semna contractul de studii şi vor plăti prima tranşă a taxei şcolare în perioada 26-29 iulie 2016
(40% din taxa şcolară anuală). Înscrierea se realizează la secretariat şi constă în depunerea
actelor în original şi completarea fişei tip de înscriere la facultate. Candidaţii care urmează
cursurile a două facultăţi şi nu depun actele în original vor prezenta adeverinţă de la a doua
facultate.
ATENŢIE !!
- Candidaţii care nu se înscriu până la data mai sus menţionată pierd dreptul obţinut prin
concurs şi sunt consideraţi retraşi
- Locurile de la buget eliberate prin neînscrierea candidaţilor declaraţi admişi se vor ocupa în
ordinea mediilor, printr-o procedură de glisare, de către candidaţii care au încheiat contract
şi au achitat prima rată de 40% din taxa de şcolarizare, conform opțiunilor exprimate la
înscriere.
2.10. La data de 30 iulie 2016 ora 12, admiterea din sesiunea de vară se consideră încheiată. Orice
revendicări de drepturi, după această dată, nu mai sunt posibile.
2.11. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor
înscrie în anul I în perioada 13 - 16 septembrie 2016. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă
pe locurile cu taxă se vor înscrie în anul I, vor semna contractul de studii şi vor plăti prima
tranşă a taxei şcolare (40%) în perioada 13 - 16 septembrie 2016. Înscrierea se realizează la
secretariat şi constă în depunerea actelor în original, şi completarea fişei tip de înscriere la
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2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

facultate. Candidaţii care urmează cursurile a două facultăţi şi nu depun actele în original vor
prezenta adeverinţă de la a doua facultate.
În data de 19 septembrie 2016 ora 12, admiterea din sesiunea de toamnă se consideră
încheiată. Orice revendicări de drepturi, după această dată, nu mai sunt posibile.
La specializările la care nu se ocupă toate locurile după cele două sesiuni de admitere se va
organiza, cu aprobarea conducerii ULBS, o procedură de redistribuire pentru candidaţii care
au susţinut admitere în sesiunea iulie 2016 la alte specializări.
Actele necesare pentru înscriere:
 dosar plic;
 cererea tip de înscriere (se completează la înscriere);
 diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată iar pentru absolvenţii din 2016
adeverinţă tip, pe care să se specifice media obţinută la bacalaureat şi notele la probele
examenului de bacalaureat;
 certificatul de naştere, fotocopie;
 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
 trei fotografii tip buletin de identitate (3 x 4 cm);
 copie după cartea de identitate (fotocopie)
 copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate (unde a depus actele originale),
autentificată de secretariatul facultăţii, pentru candidaţii înscrişi la examenul de admitere
la mai multe facultăţi;
 chitanţa de plată a taxei de admitere sau acte doveditoare pentru cei scutiţi de la plata
taxei de admitere;
 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de licenţă
pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie
legalizată sau adeverinţă pentru promoţia 2016;
Fişa de înscriere ţine locul de legitimaţie de concurs. Pe baza fişei de înscriere se va face
înscrierea în anul I de studii sau retragerea dosarului de înscriere.

3. Admiterea la studiile universitare de master-concurs de dosare
3.1. Pentru învăţământ universitar de master se organizează o sesiune de vară şi o sesiune de
toamnă astfel:
Pentru sesiunea iulie 2016
- înscrierile: 18 - 23 iulie 2016
- comunicare rezultate: 25 iulie 2016
- depunere contestații 26 iulie 2016
- confirmare / înscrieri în anul I de studii: 26-29 iulie 2016 (termen limită 29 iulie 2016 ora
1200)
- comunicare rezultate finale: 30 iulie 2016
3.2. Pentru sesiunea septembrie 2016
- înscrierile: 5 - 9 septembrie 2016
- comunicare rezultate: 12 septembrie 2016
- depunere contestații 13 septembrie 2016
- confirmare / înscrieri în anul I de studii: 13 - 16 septembrie 2016 (termen limită 16
septembrie 2016 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 19 septembrie 2016
3.3. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
3.4. Admiterea în învăţământul universitar-masterat se face pe baza unui concurs de dosare, în
ordinea descrescătoare a mediilor examenul de licenţă (sau echivalentul acestuia).
3.5. Criteriul de departajare în caz de egalitate: nota probei de verificare a cunoştinţelor
fundamentale. În cazul în care în continuare se constată egalitate pentru departajare se va lua
în considerare media examenului de bacalaureat.

123

REGULAMENT

Regulament de organizare și
desfășurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 124 din 169

Ediția 1

Evoluție revizii
1/
03.2016

Emitent: Cabinet Rector

3.6. Candidaţii admişi în sesiunea de vară pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor
înscrie în anul I în perioada 26-29 iulie 2016 şi vor depune actele în original, altfel vor
pierde locul câştigat prin concurs; candidaţii admişi pe locurile cu taxă se vor înscrie în anul
I, vor semna contractul de studii şi vor plăti prima tranşă a taxei şcolare în perioada 26-29 iulie
2016 (40% din taxa şcolară anuală). Înscrierea se realizează la secretariat şi constă în
depunerea actelor în original şi completarea fişei tip de înscriere la facultate. Candidaţii care
urmează cursurile a două facultăţi şi nu depun actele în original vor prezenta adeverinţă de la
a doua facultate.
3.7. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor
înscrie în anul I în perioada 13 - 16 septembrie 2016. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă
pe locurile cu taxă se vor înscrie în anul I, vor semna contractul de studii şi vor plăti prima
tranşă a taxei şcolare (40%) în perioada 13 - 16 septembrie 2016. Înscrierea se realizează la
secretariat şi constă în depunerea actelor în original, şi completarea fişei tip de înscriere la
facultate. Candidaţii care urmează cursurile a două facultăţi şi nu depun actele în original vor
prezenta adeverinţă de la a doua facultate.
3.8. Actele necesare sunt cele pentru admiterea în anul I de studii de licenţă plus diploma de
absolvire şi foaia matricolă în original sau adeverinţă de absolvire din care să rezulte nota
examenului de licenţă şi nota probei de verificare a cunoştinţelor fundamentale.
3.9. Studenţii care au optat pentru o specializare care nu poate fi susţinută economic vor fi
redistribuiţi la specializările pentru care se organizează cursuri pentru anul universitar
2016-2017. Redistribuirea se va face la finalul examenului de admitere, sesiunea de
toamnă, şi se va anunţa în scris la sediul facultăţii şi pe site-ul acesteia

4. Admiterea la studii universitare de licență, învățământ la distanță (ID)-concurs de
dosare
4.1. Înscrierile au loc în perioada 18.07.2016 până în 27.09.2016 la sediul facultăţii ŞAIAPM
precum şi la centrele de înscriere.
4.2. Înscrierea în anul I de studii se face în perioada 28-30 septembrie 2016. Candidaţii admişi vor
semna contractul de studii şi vor plăti prima tranşă a taxei şcolare (40%) în perioada 28 - 30
septembrie 2016. Înscrierea se realizează la secretariat şi constă în depunerea actelor în
original, şi completarea fişei tip de înscriere la facultate. Neînscrierea în anul I de studii până
la data de 30 septembrie 2016 va conduce la pierderea locului.
4.3. Departajarea candidaţilor se va face în mod similar concursului de admitere în anul I de studii,
învăţământ cu frecvență.
4.4. Actele necesare sunt cele necesare pentru admiterea în anul I de studii.
 dosar plic;
 cererea tip de înscriere (se completează la înscriere);
 diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă tip pentru absolvenţii din 2016, pe
care să se specifice media obţinută la bacalaureat şi notele la probele examenului de
bacalaureat;
 certificatul de naştere, fotocopie;
 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
 trei fotografii tip buletin de identitate;
 copie după cartea de identitate (fotocopie)
 copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate (unde a depus actele originale),
autentificată de secretariatul facultăţii, pentru candidaţii înscrişi la examenul de admitere
la mai multe facultăţi;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere sau acte doveditoare pentru cei scutiţi de la plata
taxei de admitere
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist, pentru studenţii care
urmează o a doua specializare.
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diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de licenţă
pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie
legalizată sau adeverinţă pentru promoţia 2016;
 candidaţii înscrişi la doua facultăţi din ULBS vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere
la prima facultate, certificate de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere.
4.5. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi numai dacă până la data de 30.09.2016 au achitat
prima rata din taxa de şcolarizare, reprezentând 40% din taxa de şcolarizare şi au completat
fişa de înscriere în anul I.


5. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Candidaţii declaraţi admişi, care nu se înscriu în anul I de studii în termenul prevăzut în
calendarul examenului de admitere pierd locul pe care l-au obţinut prin concurs. Fişa de
înscriere ţine locul de legitimaţie de concurs. Pe baza fişei de înscriere se va face înscrierea
în anul I de studii sau retragerea dosarului de înscriere
5.2. În urma centralizãrii confirmãrilor candidaţilor declaraţi admişi se vor afişa listele finale ale
admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universitãţii „Lucian Blaga” pentru întocmirea
deciziilor de înmatriculare.
5.3. Candidaţilor declaraţi respinşi, celor eliminaţi sau celor care renunţă la concurs sau la locul
obţinut prin concurs li se restituie necondiţionat dosarele de concurs, conform legii, fără
perceperea vreunei taxe, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii de restituire.
5.4. Pentru admiterea la Facultatea de SAIAPM nu se recunosc concursurile de admitere susţinute
în alte centre universitare, la alte universităţi sau la alte facultăţi din cadrul ULBS.
5.5. Hotărârile Comisiei Centrale de admitere vor fi puse în practică de Comisia de admitere a
facultăţii şi vor fi urmate de toţi candidaţii la admitere.
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5.11 Anexa 11 – Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ECONOMICE
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultății din data de 21.03.2016

1. CONSIDERAŢII GENERALE
1.1. Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice se desfăşoară potrivit
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii
ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2016-2017 (numit în continuare
Regulament de admitere al ULBS), cu elementele specifice definite prin prezentele norme,
aprobate de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de
studii universitare, prin concurs, pentru formele de învăţământ – licenţă şi master -, în baza
regulamentului de admitere al ULBS şi a reglementărilor legale în vigoare, potrivit anexei 11.1.
Pentru ciclul universitar de licenţă admiterea se organizează pe domenii, la programele de studii
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul ULBS, în conformitate cu legislaţia
în vigoare. Pentru ciclul de studii universitare de masterat admiterea se realizează la programele
de studii legal înfiinţate în cadrul ULBS, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.3. Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice se face în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi astfel:
 pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (la IF - Învăţământul cu Frecvenţă);
 pe locuri cu taxă (la IF);
 pe locuri cu taxă (la învăţământul la distanţă şi frecvenţă redusă – IDIFR).
1.4. Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice, pe locurile cu taxă şi pe cele subvenţionate de
la bugetul de stat, se face pe bază de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se
în funcţie de specificul programelor de studii promovate de facultatea noastră la forma de
învăţământ de IF şi ID/IFR. Suplimentar, candidații care se înscriu pentru programele de
studii desfășurate în limba engleză (Administrarea afacerilor în limba engleză – program de
licență și Managementul afacerilor în limba engleză – program de master), vor susține
obligatoriu o probă de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză), notată cu
admis/respins. 1 Această probă de competență lingvistică va fi susținută în data de 23 iulie
2016 orele 14:00 (în sesiunea de admitere – iulie 2016) și în data de 10 septembrie 2016 orele
14:00 (în sesiunea de admitere – septembrie 2016, dacă mai rămân locuri disponibile la aceste
programe de studiu). La această probă, se vor recunoaşte certificatele lingvistice de limbă
prezentate în anexa 2 din prezentul regulament.
1.5. Dosarele întocmite de candidaţi vor conţine următoarele documente:
 fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de
Ştiinţe Economice (care va fi listată la punctul de înscriere);
 diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la
notariat; Pentru absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea iunie-iulie 2016 sau în sesiunea august – septembrie 2016, pot prezenta, în
locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează
media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la
probele susţinute;
 certificatul de naştere, în copie legalizată;
 carte de identitate, în copie;
 adeverinţă medicală tip;
 trei fotografii tip buletin de identitate;

1

Conform Ordinului MENCS nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și doctorat pentru anul universitar 2016-2017, apărut în M.O. nr. 69 din 1 februarie 2016.
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adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri
subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care
candidează pentru un al doilea program de studii de licenţă/master;
 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de licenţă
pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie
legalizată sau adeverinţă pentru promoţia 2016. Pentru absolvenţii de programe de
studii oferite de universităţile private din ţară se solicită, în prealabil, avizul
departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru
care candidează;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de
admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă
indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii);
 adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a
făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte
universităţi din ţară;
 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de
MENCS (doar pentru candidaţii străini);
 dosar plic;
 15 plicuri A5 timbrate şi autoadresate şi alte condiţii speciale impuse de domeniu, după
caz, (doar pentru candidaţii la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă).
1.6. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului, au
obligaţia, ca la confirmarea locului să prezinte, după caz, diploma de bacalaureat şi/sau
diploma de licenţă, în formă originală.
1.7. Taxele de înscriere la concursul de admitere, precum şi taxele de înmatriculare şi taxele de
studii, sunt conform celor aprobate de senatul universității. De asemenea, Regulamentul de
admitere al ULBS prevede categoriile de candidaţi scutiţi de la taxa de înscriere. Totodată,
beneficiază de reducere a taxei de admitere candidaţii care prezintă la înscriere, voucher-ul
primit ca urmare a participării la activităţile desfăşurate de facultate adresate elevilor (perioada
18-22 aprilie 2016, 14 – 16 mai 2016, etc).
1.8. Admiterea candidaţilor proveniţi din Republica Moldova sau pentru cei de etnie rromă se
efectuează potrivit Regulamentului de admitere al ULBS, pe locurile special alocate de MENCS
instituţiei în acest sens.
1.9. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II şi III,
menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, naționale și concursurile naționale și
internaționale școlare recunoscute de MENCS, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc
subvenţionat de la buget, fără concurs.
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2. PREVEDERI SPECIFICE
A. Admiterea la studii universitare de licență forma de școlarizare IF – Învățământ cu
Frecvență
2.1. Sesiuni de admitere
Pentru forma de şcolarizare IF licenţă, concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni:
Nr.
Perioada
crt.
sesiunea de vară (luna iulie 2016)
18 – 22 iulie 2016
1.
23 iulie 2016

Program
9:00 – 15:00
9:00 – 13:00

2.

23 iulie 2016

14:00

3.

25 iulie 2016

-

4.

26 – 29 iulie 2016
30 iulie 2016

5.

1 august 2016

9:00 – 15:00
9:00 – 13:00

-

Activitatea
Înscrierea candidaţilor
Proba de competență lingvistică eliminatorie
(în limba engleză) – pentru candidații înscriși la
programele de studii desfășurate în limba
engleză 2
Anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget,
Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea
contestaţiilor
Confirmare locuri, pentru candidaţii admişi pe
locuri bugetare (lista AB), pe locuri cu taxă (lista
AT) şi candidaţi admişi în aşteptare (listele AAB şi
AA)
Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare)
şi afişarea listelor finale AB, AT

sesiunea de toamnă (luna septembrie 2016)
pentru eventualele locuri cu taxă rămase neocupate în sesiunea iulie 2016
9:00 – 15:00
Înscrierea candidaţilor
5 - 9 septembrie 2016
1.
9:00 – 13:00
10 septembrie 2016
14:00
Proba de competență lingvistică eliminatorie
(în limba engleză) – pentru candidații înscriși la
2.
10 septembrie 2016
programele de studii desfățurate în limba engleză
Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi cu taxă,
3.
12 septembrie 2016
Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor
9:00-15:00
Confirmare locuri, pe locuri cu taxă (lista AT) şi
13 - 16 septembrie 2016
4.
9:00-13:00
candidaţi admişi în aşteptare (AA)
17 septembrie 2016
Afişarea listelor finale AB, AT
5.
19 septembrie 2016

2.2. Număr de locuri propuse la concurs (bugetate și cu taxă)
Nr.
crt.

Domeniul
de licenţă

Finanţe
Contabilitate
Management
Administrarea
afacerilor
5. Marketing
1.
2.
3.
4.

Programul de studii universitare de licenţă
Finanţe și bănci
Contabilitate şi informatică de gestiune
Management
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor-în limba engleză (Business Administration)
Marketing
TOTAL:

Capacitatea de
şcolarizare
125
75
75
120
50
50
495

Administrarea afacerilor in limba engleză – program de studii de licență, 3 ani; Managementul afacerilor în limba engleză – program de studii în limba
engleză, 2 ani.

2
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2.3. Procedura de înscriere

2.3.1. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în perioadele
precizate la capitolul 2 punctul 2.1.
2.3.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 1.5.
2.3.3. Pentru toate domeniile de licenţă ale profilului economic, pe cererea de înscriere candidaţii
vor indica un anumit domeniu de licenţă (după caz, o anumită specializare), care
reprezintă prima opţiune. În continuare, într-o ordine dorită de candidat pot fi precizate
opţiuni pentru celelalte domenii de licenţă (după caz, specializări).
2.3.4. Pentru fiecare opţiune se va face precizarea: “fără taxă”, “cu taxă” sau ambele
posibilităţi.
2.3.5. Au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea concursului de
admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă, în cadrul numărului de locuri
alocate, candidaţii care îndeplinesc condiţiile precizate la capitolul 1 punctul 1.9 (cu exceptia
candidaților care doresc să se înscrie la programele de studiu desfășurate în limba engleză
– aceștia trebuie să susțină proba de competență lingvistică în limba engleză, cu caracter
eliminatoriu). Absolvenţii de liceu care se încadrează în prevederile paragrafului anterior:
 se vor înscrie în perioada stabilită (18 iulie 2016 – 23 iulie 2016) la sediul facultăţii
şi vor înainta cereri scrise conducerii facultăţii, care va decide asupra solicitărilor în
baza reglementărilor legale în vigoare;
 vor confirma, până la data de 30 iulie 2016, cu depunerea actelor în original, pentru
a ocupa un loc finanţat de la bugetul de stat.
2.4. Clasificarea candidaților
2.4.1. După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaţilor
în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de înscriere, în raport
cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.
2.4.2. Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de bacalaureat,
conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
2.4.3. În cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de departajare
conform normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după următorul sistem de departajare:
a. Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de
profilul liceului absolvit.
b. Nota obţinută la a doua proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție
de profilul liceului absolvit.
Notele de la proba de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei
în procesul de departajare.
2.4.4. În baza mediilor de admitere şi a opţiunilor candidaţilor se întocmesc următoarele liste:
a. lista candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), pe
domenii de licenţă şi specializări, ordonată descrescător după media generală de
admitere;
b. lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (AT), pe domenii de licenţă şi specializări,
ordonată descrescător după media generală de admitere;
c. lista candidaţilor care sunt în aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare, care pot
ocupa un loc bugetar în limita locurilor disponibilizate în urma glisării (AAB),
ordonată descrescător după media generală de admitere – pe care se regăsesc doar
candidaţii care au opţiune fără taxă.
d. lista candidaţilor care sunt în aşteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu taxă
în limita locurilor disponibilizate (AA), ordonată descrescător după media generală de
admitere – pe care se regăsesc candidaţii care au opţiune fără taxă şi cu taxă.
Dacă pe ultimul loc al listei AB sau AT, sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie,
aceştia se departajează fiind declarat admis numai primul candidat astfel clasificat.
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2.5. Ocuparea locurilor subvenționate de la buget
2.5.1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare (lista AB) trebuie să confirme ocuparea
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 iulie 2016 – 30 iulie
2016, la secretariatul Facultății de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă nu
există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
2.5.2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat, care sunt
deja studenţi la altă facultate/specializare, la confirmarea locului, trebuie să prezinte în
scris şi opţiunea privind specializarea pe care o urmează în regim bugetar. Dacă
această opţiune este pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, atunci aceştia depun şi
diploma de bacalaureat în original. Dacă aceşti candidaţi optează pentru regimul cu taxă la
Facultatea de Ştiinţe Economice, locurile bugetare eliberate rămân în concurs intrând în
procedura de glisare conform precizărilor din capitolul 2.5. art.6.
2.5.3. Candidaţii admişi în regim bugetar în sesiunea de vară la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
la altă specializare din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sau la altă universitate care
doresc să urmeze în paralel cele două specializări, trebuie să urmeze procedura prevăzută
în paragraful anterior (cap. 2.5., art. 2), referitoare la studenţii la a doua facultate.
2.5.4. Candidaţii care nu confirmă ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare
şi a diplomei de bacalaureat în original, în perioada 26 – 30 iulie 2016, cu ultimul termen
30 iulie 2016, orele 13:00, se consideră retraşi şi pierd locul ocupat prin concurs.
2.5.5. Pentru a putea participa la procesul de glisare candidaţii menţionaţi în lista candidaţilor în
aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB), trebuie să depună în acelaşi interval
perioada 26 – 30 iulie 2016, cu ultimul termen 30 iulie 2016, orele 13:00, cererea tip de
confirmare şi să depună la dosar şi diploma de bacalaureat în original.
2.5.6. La data de 1 august 2016 Comisia de admitere realizează definitivarea listelor
candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (lista AB), printr-o
procedură de glisare. De pe listele iniţiale sunt eliminaţi candidaţii care au pierdut sau au
eliberat locul, fiind incluşi, pentru completarea locurilor, în ordine descrescătoare candidaţii
de pe listele AT şi AA, care au depus o cerere pentru ocuparea unui loc bugetar sau cu
taxă. După efectuarea acestor operaţiuni, la data de 1 august 2016, se va afişa o listă
finală AB - candidaţi admişi cu subvenţie de la buget.
2.5.7. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat după
procedura de glisare trebuie să depună o cerere tip până la o dată care se va preciza
pe listele AB obţinute după realizarea operaţiei de glisare. La înscriere se depune, dacă
nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
2.5.8. Toţi candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la buget care au dreptul limitat la
subvenţie trebuie să declare acest fapt pe fişa de înscriere la facultate, menţionând
facultatea la care au beneficiat de o parte a subvenţiei şi numărul de ani.
2.6. Ocuparea locurilor cu taxă
2.6.1. Ocuparea locurilor cu taxă la cursurile de IF, la toate specializările, se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale de admitere.
2.6.2. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă trebuie:
 să achite prima tranşă (40%) din taxa anuală de şcolarizare, la Casieria
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 26 – 30 iulie 2016, cu ultimul
termen 30 iulie 2016, orele 13:00;
 să depună o cerere tip de confirmare însoţită de o copie după chitanţa care atestă
achitarea primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare perioada 26 – 30 iulie 2016,
cu ultimul termen 30 iulie 2016, orele 13:00, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi, dacă nu există la dosarul de admitere, să depună diploma de bacalaureat
în original;
 să semneze un Contract de şcolarizare cu universitatea la secretariatul Facultăţii
de Ştiinţe Economice.
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2.6.3. Candidaţii care nu respectă condiţiile prevăzute la art. 1.6, aliniatul 2 până la data de
mai sus, se consideră retraşi din concurs.
2.6.4. După efectuarea procedurii de glisare, la data de 1 august 2016 se va afişa o listă finală
AT (candidaţi admişi în regim cu taxă).
2.7. Candidații aflați pe lista de așteptare (AA)
2.7.1. Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB) sau pe lista
celor care pot ocupa un loc bugetar sau cu taxă (AA), şi care doresc să participe la glisare
(în măsura locurilor disponibilizate) trebuie să depună în perioada 26 – 30 iulie 2016, cu
ultimul termen 30 iulie 2016, orele 13:00, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice
cererea de confirmare. Cu această ocazie se depune, dacă nu există la dosarul de
admitere, diploma de bacalaureat în original.
2.7.2. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare pentru locurile cu taxă, candidaţii vor
achita prima tranşă din taxa de şcolarizare (perioada 26 – 30 iulie 2016, cu ultimul
termen 30 iulie 2016, orele 13:00), la Casieria Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, şi
vor semna un Contract de şcolarizare cu universitatea la secretariatul Facultăţii de
Ştiinţe Economice.
2.7.3. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AA) care nu confirmă locul, nu depun diploma
de bacalaureat în original şi/sau nu achită taxa de şcolarizare până la data de 30 iulie
2016 orele 13:00 se consideră retraşi. Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare (AAB) care
nu confirmă şi nu depun diploma de bacalaureat în original până la data de 30 iulie
2016 orele 13:00 se consideră retraşi.
2.7.4. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA) care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 2.7 aliniatele 1 şi 2 vor intra în procedura de glisare care are loc în
data de 1 august 2016.
2.7.5. În urma elaborării listelor finale din data de 1 august 2016 (AB şi AT) candidaţilor aflaţi
pe listele de aşteptare AA, înscrişi conform condiţiilor prevăzute la art. 1 şi art. 2 din
prezentul capitol, care nu vor reuşi să ocupe un loc cu taxă, li se va restitui prima
tranşă din taxa de şcolarizare achitată în perioada 26 – 30 iulie 2016.
B. Admiterea la masterat şi studii postuniversitare forma de învăţământ IF
2.8. Sesiunea de admitere
Pentru forma de şcolarizare IF master, concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni:
Nr.
crt.

Perioada

1.

18 – 22 iulie 2016
23 iulie 2016

2.

23 iulie 2016

3.

25 iulie 2016

4.

26 – 29 iulie 2016
30 iulie 2016

5.

1 august 2016

Program

Activitatea

sesiunea de vară (luna iulie 2016)
9:00 – 15:00
Înscrierea candidaţilor
9:00 – 13:00
Proba de competență lingvistică eliminatorie (în
14:00
limba engleză) – pentru candidații înscriși la
programele de studii desfășurate în limba engleză
Anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget,
Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea
contestaţiilor
9:00 – 15:00
Confirmare locuri, pentru candidaţii admişi pe locuri
9:00 – 13:00
bugetare (lista AB), pe locuri cu taxă (lista AT) şi
candidaţi admişi în aşteptare (listele AAB şi AA)
Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi
afişarea listelor finale AB, AT
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Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Perioada

Program

Activitatea

sesiunea de toamnă (luna septembrie 2016)
pentru eventualele locuri cu taxă rămase neocupate în sesiunea iulie 2016
9:00 – 15:00
5-9 septembrie 2016
Înscrierea candidaţilor
9:00 – 13:00
10 septembrie 2016
Proba de competență lingvistică eliminatorie (în
14:00
limba engleză) – pentru candidații înscriși la
10 septembrie 2016
programele de studii desfățurate în limba engleză
Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi cu taxă,
12 septembrie 2016
Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor
9:00-15:00
Confirmare locuri, pe locuri cu taxă (lista AT) şi
13-16 septembrie 2016
9:00-13:00
candidaţi admişi în aşteptare (AA)
17 septembrie 2016
Afişarea listelor finale AB, AT
19 septembrie 2016

2.9. Număr de locuri propuse la concurs (bugetare și cu taxă)
Nr.
crt.

Domeniul
de master
Administrarea
1.
afacerilor
2. Finanțe
3. Contabilitate
4. Management

Capacitatea de
şcolarizare
Administrarea afacerilor în turism şi servicii
60
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
60
Management financiar și bancar internațional
60
Expertiză contabilă şi audit
50
Managementul afacerilor-în limba engleză (Business Management)
50
Management educaţional
50
Total
330
Programul de studii universitare de master

2.10. Procedura de înscriere
2.10.1. Pentru studiile de masterat, candidaţii trebuie să deţină diplomă de licenţă/adeverinţă de
absolvire pentru promoţia 2016 eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau
particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de
ARACIS. Pentru absolvenţii de programe de studii oferite de universităţile private din
ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent
de forma de şcolarizare pentru care candidează;
2.10.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 5.
2.10.3. Pentru toate specializările aferente studiilor universitare de masterat, pe cererea de
înscriere candidaţii vor indica o primă opţiune/specializare. În continuare, într-o
ordine dorită de candidat pot fi precizate opţiuni pentru celelalte specializări.
2.10.4. Pentru fiecare opţiune se va face precizarea: “fără taxă”, “cu taxă” sau ambele
posibilităţi.
2.11. Clasificarea candidaților
2.11.1. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi
opţiunilor candidaţilor în limita locurilor subvenţionate de la bugetul statului şi/sau cu taxă.
2.11.2. Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de licenţă,
conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
2.11.3. În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va trece
la departajare în funcţie următoarele criterii:
a) Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
b) Media obţinută de candidat la exemenul de bacalaureat;
2.11.4. Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul
de selecţie.
2.11.5. În baza mediilor de admitere şi a opţiunilor candidaţilor se întocmesc următoarele liste:
a) lista candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), pe
domenii şi specializări, ordonată descrescător după media generală de admitere;
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b) lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (AT), pe domenii şi specializări,
ordonată descrescător după media generală de admitere;
c) lista candidaţilor care sunt în aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare, care
pot ocupa un loc bugetar în limita locurilor disponibilizate în urma glisării
(AAB), ordonată descrescător după media generală de admitere – pe care se
regăsesc doar candidaţii care au opţiune fără taxă.
d) lista candidaţilor care sunt în aşteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu
taxă în limita locurilor disponibilizate (AA), ordonată descrescător după media
generală de admitere – pe care se regăsesc candidaţii care au opţiune fără taxă şi
cu taxă.
2.11.6. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare (lista AB) trebuie să confirme
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 - 30 iulie
2016, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă nu
există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
2.11.7. Candidaţii care nu confirmă locul până la data de mai sus, se consideră retraşi şi
pierd locul ocupat prin concurs.
2.11.8. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă (lista AT) trebuie să confirme ocuparea
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 – 30 iulie 2016, la
secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă nu există
la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
2.11.9. În aceeaşi perioadă toţi candidaţii admişi în regimul cu taxă trebuie să semneze un Contract
de şcolarizare cu universitatea şi să achite prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare.
2.11.10. Candidaţii care nu depun cererea de confirmare a locului şi/sau nu achită taxa de
şcolarizare, până la data de mai sus, se consideră retraşi şi pierd locul cu taxă ocupat
prin concurs.
2.11.11. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA), trebuie să confirme ocuparea
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 - 30 iulie 2016, la
secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă nu există
la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
2.11.12. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare, pentru locurile cu taxă, se va încheia
Contractul de şcolarizare şi se va achita prima tranşă din taxa de şcolarizare.
2.11.13. Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare (AAB) care nu confirmă şi nu depun diploma de
bacalaureat în original până la data de 30 iulie 2016 orele 13:00 se consideră retraşi.
2.11.14. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA) care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament vor intra în procedura de glisare care are loc în
data de 1 August 2016.
2.11.15. În urma elaborării listelor finale din data de 1 august 2016 (AB şi AT) candidaţilor
aflaţi pe listele de aşteptare AA, înscrişi conform condiţiilor prevăzute în prezentul
capitol, care nu vor reuşi să ocupe un loc cu taxă, li se va restitui prima tranşă din
taxa de şcolarizare achitată în perioada 26 – 30 iulie 2016.
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C. Admiterea la studii de licenţă forma de învăţământ la distanţă (ID)
2.12. Sesiuni de admitere
Pentru forma de şcolarizare ID licenţă, sesiunea se desfăşoară în perioada:
Nr.
crt.
1.

Perioada

Program

02 mai – 16 septembrie 2016

9.00-15.00

2.

19 septembrie 2016

9.00-15.00

3.
4.

20 – 29 septembrie 2016
30 septembrie 2016

9.00-15.00
-

Activitatea
Înscrierea candidaţilor
Anunţarea rezultatelor parţiale;
Primirea şi rezolvarea contestaţiilor;
Confirmare locuri
Afişarea listelor finale

2.13. Număr de locuri scoase la concurs (cu taxă)
Nr.
crt.

Domeniul
de licenţă

2.

Administrarea
afacerilor
Finanţe

3.

Contabilitate

4.
5.

Management
Marketing

1.

Programul de studii universitare de licenţă

Capacitatea de
şcolarizare

Economia comerţului turismului şi serviciilor

120

Finanţe și bănci
Contabilitate
şi informatică de gestiune
Management
Marketing
Total

120
100
100
100
540

2.14. Procedura de înscriere
2.14.1. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii
nr. 17, 550324, Sibiu, România, în perioadele precizate la capitolul 2 punctul 2.12.
2.14.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 1.5.
2.14.3. Pentru toate domeniile de licenţă ale profilului economic, pe cererea de înscriere
candidaţii vor indica un anumit domeniu de licenţă (după caz, o anumită
specializare), care reprezintă prima opţiune. În continuare, într-o ordine dorită de
candidat pot fi precizate opţiuni pentru celelalte domenii de licenţă (după caz,
specializări).
2.15. Clasificarea candidaților
2.15.1. După încheierea concursului, Comisia de admitere procedează la clasificarea
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de
înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, pe locaţii de
şcolarizare, utilizându-se sistemul de glisare.
2.15.2. Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de
bacalaureat, conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de
Consiliul Facultăţii.
2.15.3. În cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de departajare
conform normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după următorul sistem de departajare:
a. Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de
profilul liceului absolvit.
b. Nota obţinută la a doua proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție
de profilul liceului absolvit.
2.15.4. Notele de la proba de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei
în procesul de departajare.
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D. Admiterea la masterat şi studii postuniversitare forma de învăţământ IFR
2.16. Sesiuni de admitere
Pentru forma de şcolarizare IFR master, sesiunea se desfăşoară în perioada:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Perioada

Program

Activitatea

02 mai – 16 septembrie 2016
19 septembrie 2016

9.00-15.00
9.00-15.00

20 – 29 septembrie 2016
30 septembrie 2016

9.00-15.00
-

Înscrierea candidaţilor
Anunţarea rezultatelor parţiale; Primirea
şi rezolvarea contestaţiilor;
Confirmare locuri
Afişarea listelor finale

2.17. Număr de locuri scoase la concurs (cu taxă)
Nr.
crt.

Domeniul
de master

1.

Administrarea
afacerilor

2.
3.

Contabilitate
Management

Programul de studii universitare de master

Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Strategii şi politici de management şi marketing ale
firmei
Expertiză contabilă şi audit
Managementul afacerilor
Total

Capacitatea de
şcolarizare

40
40
50
50
180

2.18. Procedura de înscriere
2.18.1. Pentru studiile de masterat, candidaţii trebuie să deţină diplomă de licenţă/adeverinţă de
absolvire pentru promoţia 2016 eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau
particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de
ARACIS.
2.18.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 5.
2.19. Clasificarea candidaților
2.19.1. După încheierea concursului, Comisia de admitere procedează la clasificarea
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de
înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, pe locaţii de
şcolarizare, utilizându-se sistemul de glisare.
2.19.2. Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de licenţă,
conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
2.19.3. În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va
trece la departajare în funcţie de următoarele criterii:
a) Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
b) Media obţinută de candidat la exemenul de bacalaureat;
2.19.4. Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul
de selecţie.
3. DISPOZIȚII FINALE
3.1. Pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice nu se recunosc concursurile de admitere
susţinute în alte centre universitare, la alte universităţi sau la alte facultăţi din cadrul ULBS.
3.2. Efectivul minim pentru o formaţie de studiu pe fiecare specializare pentru studiile universitare
de licenţă este de 30 de studenţi, iar pentru studiile universitare de master este de 20 de
studenţi. În situaţia în care la finalizarea sesiunii de toamnă la anumite specializări nu vor exista
efectivele minime, Comisia de admitere va proceda la redistribuirea candidaţilor declaraţi
admişi, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia, la alte specializări la care s-au constituit
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formaţiile minime. Pentru redistribuire media de admitere trebuie să se încadreze între minimul
şi maximul mediei la respectiva specializare.
3.3. Eventualele suplimentări de locuri bugetare pentru studii de licenţă şi master sau eliberări de
locuri bugetare prin retragerea candidaţilor la învăţământul cu frecvențǎ primite de Facultatea
de Ştiinţe Economice după datele de afişare a listelor finale pe cele două sesiuni (iulie respectiv
septembrie) vor fi distribuite pe specializări de către comisia de admitere a Facultăţii de Ştiinţe
Economice. Ulterior, pe baza acestor distribuiri, Comisia de admitere va proceda la glisarea
candidaţilor declaraţi admişi cu taxă şi care au confirmat locul de pe locuri cu taxă pe locuri
bugetare în cadrul specializării.
3.4. Comisia de Admitere a Facultății de Științe Economice cu aprobarea Comisiei Centrale de
Admitere poate modifica graficul de desfășurare a admiterii (ex. prelungirea perioadei de
înscriere), anunțând public modificările efectuate.
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5.11.1 Anexa 11.1 Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice în anul universitar
2016-2017
Nr. crt.

Domeniul

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.
4.
5.

Contabilitate
Finanţe
Management
Marketing

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.

Contabilitate
Finanțe

4.

Management

1.
2.
3.
4.
5.

Administrarea afacerilor
Contabilitate
Finanţe
Management
Marketing

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.

Contabilitate
Management

Specializarea
IF
Studii de licenţă
Economia comerţului turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor – în limba engleză (Business Administration)
Contabilitate şi informatică de gestiune
Finanţe și bănci
Management
Marketing
Studii de master
Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
Expertiză contabilă şi audit
Management financiar și bancar internațional
Managementul afacerilor - în limba engleză (Business Management)
Management educaţional
IDIFR
Studii de licenţă
Economia comerţului turismului şi serviciilor
Contabilitate şi informatică de gestiune
Finanţe și bănci
Management
Marketing
Studii de master
Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
Expertiză contabilă şi audit
Managementul afacerilor
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5.11.2 Anexa 11.2 - Date privind candidatul
Datele solicitate de către secretariatul de admitere pentru fiecare candidat înscris la
concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice (Extras din Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/23.02.2012 (ANEXA Nr. 11.1. Datele care se solicită
tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de
studii universitare) Date privind candidatul).
Nr.
Câmpuri
Subcâmpuri
Observaţii
crt.
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină
Numele de familie la naştere (din
1.
certificatul de naştere)
Numele de familie actual (după
căsătorie, înfiere, modificare la cerere,
2.
dacă este cazul, conform actului
doveditor)
3. Prenumele
4. Iniţialele tatălui/mamei2
5. CNP3
Anul
6. Data naşterii
Luna
Ziua
Ţara de origine
7. Locul naşterii
Judeţul/(Ţara4)
Localitatea
8. Sexul
F/M
Căsătorit (ă)
9. Starea civilă5
Necăsătorit (ă)
Divorţat (ă)/Văduv (ă)
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit
10. Starea socială6 specială
din case de copii/Provenit din familie
monoparentală
Româna, cu domiciliul în România/în străinătate
11. Cetăţenia
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
12. Etnia7
Ţara
Judeţul8/(Ţara9)
13. Domiciliul stabil
Oraşul/Comuna/Satul
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj,
apartament, sector) 10
Seria
Numărul
Actul de identitate/Documentul de
14.
Eliberat
călătorie11
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15. Alte date personale ale candidatului
Telefon, adresa de e-mail
Candidat care se încadrează în categoria Se bifează numai de persoanele aflate în această
16.
persoanelor cu dizabilităţi
situaţie, pe bază de documente.
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)
Instituţia unde a absolvit
Studiile preuniversitare absolvite, nivel
1.
Ţara
liceu
Localitatea
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Nr.
crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observaţii

Judeţul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă,
pentru candidatul care a absolvit studii anterioare
în străinătate)
Seria
Numărul
2 Datele de identificare ale diplomei
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de
studii
Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia
generală relaţii internaţionale şi europene acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ
superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Alte observaţii (pentru cazurile în care
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei
3. candidatul a absolvit studii anterioare în
Naționale și Cercetării Științifice) Nr./Seria actului
străinătate)
de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia
generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)13
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învăţământ
universitar)
Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
1. Studiile universitare absolvite
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani sau număr de
semestre, după caz)
Anul absolvirii
Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de
licenţă/echivalentă/diplomă de master)
Seria
Numărul
2. Datele de identificare ale actului de studii
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte
actul de studii
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate
(Direcţia generală relaţii internaţionale şi
3. Alte observaţii
europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală
învăţământ superior şi Centrul Naţional de
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Nr.
crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observaţii

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)
Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare
(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale
şi europene/Direcţia generală învăţământ superior
şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare
a Diplomelor)15
La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini.
4 Numai pentru candidaţii străini.
5 Poate să nu fie declarată.
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială.
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).
8 Numai pentru candidaţii români.
9 Numai pentru candidaţii străini.
10 Se solicită şi pentru studenţii străini.
11 Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru
studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE).
12 Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă
recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, care permit înscrierea în învăţământul superior.
13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.
14 Se aplică şi pentru candidaţii străini.
15 Idem 13. NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic.
Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat.
1
2
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5.12 Anexa 12-Criterii de admitere și condiții speciale-ȘCOALA DOCTORALĂ
Aprobată în şedinţa Consiliului de Administrație al ULBS din data de 15.02.2016

1. Consideraţii generale
Art. 1.
Prezentele criterii de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2016-2017 la studii universitare de doctorat la Instituţia Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au fost elaborate
în conformitate cu următoarele acte normative şi reglementări:
a). Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10
ianuarie 2011 şi intrată în vigoare la 09.02.2011, cu completările şi modificările în
vigoare;
b). Codul Studiilor Universitare de Doctorat (denumit în continuare Codul), aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 681 / 29 iunie 2011;
c). Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
d). Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
e). Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de
studii ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2016-2017.
Terminologie şi definiţii (în conformitate cu Codul Studiilor Universitare de Doctorat):
a). Studiile universitare de doctorat (denumite în continuare doctorat) reprezintă cel de-al
treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a
cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării
ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea,
prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă
profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea
titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de
nivelul 8 din Cadrul european al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF)
şi din Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS).
b). Student doctorand (denumit în continuare doctorand)-studentul înmatriculat în programul
de studii universitare de doctorand;
c). Conducător de doctorat-cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul
cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea doctorandului în urma dobândirii
acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011;
d). Program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorattotalitatea activităţilor în care este implicat doctorandul, relevante din punctul de vedere
al studiilor universitare de doctorat;
e). Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
denumit în continuare ISUD-o structură organizatorică şi administrativă constituită în
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, responsabilă cu organizarea programelor
universitare de doctorat;
f). Şcoala doctorală-o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul ISUD
şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită
disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.
2. Cerinţe privind admiterea la studiile universitare de doctorat
Art. 3. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de
competiţie, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, în
conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 681/2011, şi a Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
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Art. 4. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţi cu
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenţi cu diplomă de master
ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către
direcţia de specialitate din cadrul MENCS ca fiind cel puţin studii universitare de master. Programele
de studii universitare absolvite de către candidat trebuie să fie acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu, conform legii.
Art. 5. Studiile universitare de doctorat, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, se
desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă şi la forma de ȋnvățământ cu frecvență redusă.
Art. 6. Studiile universitare de doctorat, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, sunt
finanţate de la bugetul de stat şi în regim cu taxă din sursele proprii ale doctorandului, respectiv din
burse acordate de persoane fizice sau juridice. Un candidat declarat admis poate beneficia de
finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de doctorat.
Art. 7. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat în
aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de actele normative pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susţinere a tezei de
doctorat).
Art. 8. La concursul de admitere pot participa, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, exclusiv taxa de şcolarizare, şi cetăţeni ai altor state decât cele precizate la art. 7.
Art. 9. Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program
de doctorat şi de a avea, astfel, simultan, statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar
pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii.
Art. 10. Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte state decât România, inclusiv ale
cetăţenilor din statele aparţinând Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei
Elveţiene este de competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naționale și
Cercetării Științifice, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat
având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
Art. 11. La admiterea la studii universitare de doctorat în limba română, cetăţenii străini au
obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru limba română eliberat de către instituţii
abilitate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
Art. 12. Candidaţii care au diplomă de doctor, pot urma un al doilea program de studii
universitare de doctorat din alte surse sau fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:
a. dacă primul program a fost urmat cu finanţare de la bugetul de stat, cel de-al doilea
program va fi din alte surse;
b. dacă primul program a fost urmat din alte surse, cel de-al doilea program poate fi urmat
cu finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse.
Art. 13. Candidaţii care au beneficiat total sau parţial de finanţare de la bugetul de stat pentru
studiile universitare de doctorat au obligaţia să declare acest lucru la înscriere. Un candidat admis
poate beneficia de o singură finanţare de la bugetul de stat pentru o durată normală de studii a
studiilor universitare de doctorat.
3. Concursul de admitere
Art. 14. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei
Centrale de admitere a ULBS şi a CSUD care răspund pentru buna desfăşurare a concursului de
admitere, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
Art. 15. Pentru anul universitar 2016-2017, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului Educaţiei Naționale și
Cercetării Științifice. IOSUD - ULBS repartizează granturile doctorale prin competiţie, pe domeniile
de doctorat acreditate din universitate, pe baza următoarelor criterii:
- numărul de conducători de doctorat activi din fiecare domeniu;
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numărul de doctoranzi aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat pentru fiecare
conducător de doctorat al domeniului, cu respectarea art. 27, al (3) din HG 681/2011;
- activităţile derulate în cadrul domeniului de doctorat, performanţa doctoranzilor, din punct
de vedere ştiinţific şi al inserţiei pe piaţa muncii înalt calificate;
- fezabilitatea propunerii conducătorului de doctorat privind derularea activităţii doctorale,
integrarea în proiecte de cercetare şi vizibilitatea rezultatelor cercetării.
Art. 16. (1). Cu ocazia înscrierii concursul de admitere, candidatul la studiile universitare de
doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai Universităţii
”Lucian Blaga” din Sibiu care oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere, şi
concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel conducător
de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul școlii
doctorale în care conducătorul de doctorat este titular.
(2) Înscrierea pentru conducerea de doctorat simultană la doi conducători de doctorat din
ULBS nu este posibilă.
Art. 17. Ierarhizarea candidaţilor pe conducători de doctorat şi pe granturi doctorale se face
în funcţie de media de la examenul de specialitate.
Art. 18. Admiterea la studii universitare de doctorat se va desfăşura în anul universitar 20162017 după calendarul din Anexa 12.1.
Art. 19. Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor depune la Biroul de Studii
Doctorale actele precizate în Anexa 12.2.
Art. 20. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o
manieră unitară şi cuprinde:
a. un examen de competenţă lingvistică, la una dintre limbile de circulaţie internaţională
(engleză, franceză, germană), evaluat cu calificativul Admis/Respins. Tematica de concurs
şi bibliografia pentru proba de competenţă lingvistică sunt prezentate în Anexa 12.3. Pentru
candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică
cu recunoaştere internaţională (Anexa 12.3), examenul de competenţă lingvistică se
echivalează. Pentru echivalare, copiile legalizate ale certificatelor vor fi avizate de către
departamentele de specialitate şi vor fi prezentate la înscriere. Se recunosc, de asemenea,
programele complete de licenţă şi de masterat studiate integral în limbile engleză, franceză
sau germană la programe acreditate. Dovada parcurgerii acestora trebuie să fie înscrisă pe
diploma de licenţă şi pe cea de master şi în suplimentul la diplomă.
b. un examen de specialitate ce constă într-un interviu al comisiei de admitere cu candidatul
pe baza proiectului de cercetare doctorală elaborat în conformitate cu cerinţele din Anexa
12.4; proiectul de cercetare va fi evaluat pe baza criteriilor din Anexa 12.5.
c. pentru domeniul Teologie, în cazul candidaţilor la un conducător de teologie ortodoxă se
verifică la examinare şi cunoştinţele de Teologie Dogmatică Ortodoxă, conform programei
de admitere. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, domeniul Teologie,
media minimă este de 8,51 și se calculează în felul următor: 70% din media ciclului de licență
[(1+2+3+4+media de licență) : 5] + 30% din media ciclului de master [(1+2+media disertației)
: 3].
Art. 21. a) Examenul de specialitate se va desfăşura prin competiție pe domenii, comisia fiind
reprezentată de conducătorii de doctorat din domeniul respectiv;
b). Pentru ca examenul să se poată desfăşura este necesar să fie ȋndeplinită condiția de
majoritate simplă a membrilor comisiei, dar nu mai puțin de trei membri. Ȋn cazul ȋn care această
condiție nu poate fi ȋndeplinită, Consiliul de administrație poate propune alți membri, chiar dacă nu
sunt conducători de doctorat;
c) Data de desfăşurare a examenului de specialitate este cea stabilită ȋn calendarul admiterii
(Anexa 12.1). Dacă din motive bine ȋntemeiate Comisia nu se poate reuni la această dată,
preşedintele Comisiei va comunica Biroului Doctorate data de desfăşurare agreată de către toți
membrii Comisiei.
-
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d) Președinții de comisii vor comunica Biroului de Doctorate locul şi ora de desfășurare a
examenului de specialitate.
Art. 22. a) După evaluarea probelor (făcută pe baza criteriilor de evaluare stabilite), comisia
de admitere nominalizează, pe baza criteriilor de selecţie stabilite, candidatul care urmează să ocupe
locul de student-doctorand scos la concurs, prin completarea Anexei 12.6.
b) Locurile cu bursă (pentru doctoranzii la forma de ȋnvățământ cu frecvență) şi respectiv cele
bugetate fără bursă (pentru doctoranzii la forma de ȋnvățământ cu frecvență redusă) vor fi repartizate
candidaților care au obținut notele cele mai bune. La repartizarea locurilor cu bursă se va avea ȋn
vedere şi integrarea viitorului doctorand ȋn activitățile didactice şi ştiințifice ale departamentului de
care aparține, conducătorul de doctorat fiind direct răspunzător pentru această activitate.
4. ÎNMATRICULAREA DOCTORANZILOR
Art. 23. Candidații confirmă ocuparea locurilor prin plata taxei de înmatriculare și prin
completarea unei fișe de înmatriculare până la o dată limită comunicată de Biroul de Studii Doctorale.
(2) Candidaţii admiși pe locuri cu taxă, listaţi ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului
prin prezentarea la Biroul de Studii Doctorale, în perioada anunţată pentru desfășurarea
confirmărilor, a chitanţei prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puţin prima
tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria universităţii.
(3) Candidaţii care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei anunţate pentru
desfășurarea confirmărilor pierd dreptul de înmatriculare, iar locurile bugetate rămase neocupate
vor fi ocupate prin glisarea candidaţilor care au confirmat ocuparea locurilor cu taxă, în ordinea
descrescătoare a mediilor notelor obţinute la probele de concurs.
Art. 24. (1) Pentru înmatriculare în anul I la studiile universitare de doctorat, candidaţii care
au confirmat ocuparea locului:
a) Vor completa contractul de studii în 3 exemplare și îl vor depune Biroul de Studii Doctorale
semnat olograf de dânșii, de conducătorul de doctorat şi de directorul școlii doctorale de care vor
aparţine. Textul contractului se poate găsi pe pagina http://doctorate.ulbsibiu.ro, secțiunea
Documente.
b) Vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor universitare de doctorat în 3
exemplare semnate olograf. Planul studiilor universitare de doctorat se aprobă de către Consiliul
şcolii doctorale. Planul individual de studii universitare de doctorat aprobat se depune la Biroul de
Studii Doctorale în termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul ULBS ca fiind data de
înmatriculare a studenţilor-doctoranzi admiși în urma concursului de admitere. Formularul planului
studiilor universitare de doctorat este publicat la adresa http://doctorate.ulbsibiu.ro, secțiunea
Documente.
(2) În termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării studentului-doctorand,
conducătorul său de doctorat comunică Biroului de Studii Doctorale în scris componenţa comisiei de
îndrumare, pe care a stabilit-o în urma consultării cu studentul-doctorand.
(3) Studenţii-doctoranzi interesaţi solicită cazare la Direcţia Generală Administrativă.
5. DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, retragere, renunţare etc.)
prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.
Art. 26. Biroul de studii doctorale va publica pe internet informaţiile referitoare la
desfăşurarea concursului de admitere la adresa www.ulbsibiu.ro.
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5.12.1 Anexa 12.1. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere la studii
universitare de doctorat
PERIOADA

ACTIVITATEA

11 - 12 Iulie 2016
5-6 Septembrie 2016

Susţinerea examenului de competenţă
lingvistică

11-15 Iulie 2016
05-09 Septembrie 2016

Înscriere

14 septembrie 2016
19 - 21 septembrie 2016

Susţinerea examenului de specialitate
Afişarea rezultatelor admiterii
Depunerea contestaţiilor
Afişarea rezultatului contestaţiilor
Plata taxei de şcolarizare aferentă
primei tranşe
Afişarea finală a candidaţilor admişi
care şi-au confirmat admiterea prin
plata taxei de şcolarizare
Înmatricularea candidaţilor admişi

22-27 septembrie 2016
30 septembrie 2016

01 octombrie 2016
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5.12.2 Anexa 12.2. Actele necesare pentru înscrierea la doctorat
5.12.2.1 Anexa 12.2 A. Cerere de înscriere la studii universitare de doctorat
Domnule Rector,
Subsemnatul(a)____________________________________________ vă rog să binevoiți
a-mi aproba înscrierea la colocviul de admitere la doctorat, în sesiunea _________________în
domeniul de doctorat:______________________________________la conducătorul științific de
doctorat: _______________________________________
La cerere anexez următoarele acte:
- fișa de înscriere;
- certificatul de naștere ( copie legalizată);
- certificatul de căsătorie (copie legalizată);
- copie după cartea de identitate;
- diploma de bacalaureat (copie legalizată);
- diploma de licență cu anexa cu rezultatele la licență (copie legalizată);
- foaie matricolă (copie legalizată);
- copie legalizată după diploma de master;
- copie legalizată după foaia matricolă de master
- curriculum vitae;
- lista cu titlurile lucrărilor științifice elaborate și publicate.
- certificat de competenţă lingvistică ;
- achitat taxa cu chitanţa nr.
Data :______________________

Semnătura,
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5.12.2.2 Anexa 12.2B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Biroul De Studii Doctorale
FIȘĂ PERSONALĂ
pentru înscrierea la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat
sesiunea Septembrie 2016
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
CNP:
_________________________________________
Numele de familie la naștere (cum figurează în certificatul de naștere):
__________________________________________
Numele de familie actual (cum figurează în actul de identitate):
__________________________________________
Prenumele:
___________________________________________
Prenumele tatălui:
____________________________________________
Data și locul nașterii:
Anul ___________, Luna ____________, Ziua _______________
Localitatea ____________________________________________
Județul _______________________________________________
Buletin / CI: seria ________, numărul _____________, eliberat de
____________________________
Domiciliul stabil (din actul de identitate): localitatea ___________________________________,
județul _________________________________, strada ________________________________,
nr. _______, bloc/apt. __________.
Domiciliul actual: localitatea _______________________, județul ________________________,
strada ______________________________, nr. _______, bloc/apt. _____________
Telefon și adresă de e-mail:__________________________________________________
Semnătura candidatului,
Locul de muncă_________________________________________
Funcția ________________________________________________
Cetățenia actuală _______________________________________
Alte cetățenii actuale ____________________________________
II. STUDII
Studii universitare de licență:
Licența obținută la Instituția/Universitatea și anul promovării examenului de finalizare:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Studii universitare de masterat / studii aprofundate:
Studii universitare de masterat / aprofundate la Instituția / Universitatea și anul promovării
examenului de disertație:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Am mai beneficiat sau beneficiez în prezent de finanțare de la bugetul de stat pentru un
program de studii de doctorat:
DA
Specificați Instituția / Universitatea și domeniul de doctorat:
__________________________________________________________
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NU
III. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:
_______________________________________________________________________
IV STARE SOCIALĂ SPECIALĂ:
Vârsta sub 26 de ani și orfan de un părinte
Vârsta sub 26 de ani și orfan de ambii părinți
Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparentală
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, în baza unor
documente.
ETNIA: _______________________________
Semnătura candidatului,
V. DECLARAȚIE
1. Subsemnatul/a___________________________, posesor al B.I./C.I. seria _______, nr.
________________, CNP ___________________________, declar pe proprie răspundere
următoarele:
Nu am mai fost înmatriculat(ă) la studii universitare de doctorat până în prezent;
Am fost înmatriculat(ă) la studii universitare de doctorat în perioada __________________,
Universitatea
___________________________,
Facultatea
_________________________, domeniul de doctorat ___________________________,
forma de învățământ:
cu taxă
fără taxă
bursă
2. Subsemnatul/a declar că am înțeles semnificația tuturor datelor solicitate și certific exactitatea
celor declarate de mine. Mă oblig să comunic Biroului de Studii Doctorale orice modificare în ceea
ce privește datele declarate.
Semnătura candidatului,

Data,

Verificat în cadrul Biroului de Studii Doctorale:
Semnătura,

Data,
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5.12.3 Anexa 12.3. Cerinţele şi tematica examenului de competenţă lingvistică
1. Candidaţii trebuie să dovedească un nivel avansat de cunoaştere a limbii străine.
Acest nivel avansat va fi evaluat raportat la următoarele criterii:
APTITUDINEA DE EXPRIMARE ORALĂ:
- să se exprime cu suficientă fluenţă şi spontaneitate.
- să comunice cu uşurinţă cu vorbitorii nativi.
APTITUDINEA DE A ÎNŢELEGE LIMBA VORBITĂ:
- să înţeleagă esenţa unor conferinţe, expozeuri şi rapoarte ce utilizează o limba şi idei complexe.
- să înţeleagă esenţa unui discurs complex, pe teme concrete şi abstracte, familiare sau nefamiliare,
din viaţa personală, profesională sau universitară, inclusiv discuţii tehnice de specialitate.
APTITUDINEA DE A ÎNŢELEGE UN TEXT SCRIS:
- să înţeleagă ideile principale ale unor texte cu subiect concret şi abstract, inclusiv a unor texte cu
caracter tehnic din domeniul de specializare.
- să identifice rapid conţinutul şi importanța informaţiilor, articolelor şi rapoartelor referitoare la
numeroase subiecte profesionale, a poziţiilor sau punctelor de vedere personale pentru a putea
decide dacă un studiu mai aprofundat este valabil
APTITUDINEA DE EXPRIMARE ÎN SCRIS:
- să aprecieze idei diferite sau soluţii legate de o problemă;
- să sintetizeze informaţiile şi argumentele, să construiască o judecată logică argumentată, cu puţine
greşeli sau utilizând uneori structuri din limba maternă.
2. Pentru candidaţii care au obţinut în ultimii doi Certificatul recunoscut
ani calendaristici un certificat de competenţă
lingvistică
cu
recunoaştere
internaţională,
examenul de competenţă lingvistică nu mai este
necesar. Limba străină
CAMBRIDGE FC, CAE, CPE, BEC
Engleză
Higher, I IELTS, band 5 or above
Sprachdiplom II, Goethe-Zertifikat B2,
Germană
Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat
C2, DaF
Certificat de competenţă lingvistica cu
Franceză
recunoaştere internaţională pentru limba
franceză: DALF C1, C2, DELF B2
3.Bibliografie
Bibliografie (limba engleză)
Chilarescu, M. and Paidos, C-tin (2008) New Proficiency in English, Polirom.
Kenny, N. and Luque-Mortimer, L. (2008) First Certificate Practice Tests Plus, Longman, Pearson.
Thomson, A.J. and Martinet A. V. (2003) A Practical English Grammar, 4th edn., Oxford: OUP.
Vince, M. (2009) First Certificate Language Practice: English Grammar and Vocabulary with Key,
Macmillan
Zdrenghea, M. and Greere, A (1999) A Practical English Grammar, Clusium.
Bibliografie (limba franceză):
Bercea, Raluca, Chermeleu, Adia-Mihaela, Français juridique. Recueil de textes et exercices,
Luminalex, Bucureşti, 2005.
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Bloomfield, Anatole, Daill, Emmanuelle, Le nouvel entrênez-vous DELF B2 200 activités, CLE
International, Sejer, Paris, 2007.
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer,Division des
Politiques Linguistiques, Strasbourg, 2000.
Ghidu, George, Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciţii, Ed. Teora, Bucureşti, 1994.
Gorunescu, Elena, Le verbe, le nom, le pronom, l’adverbe dans des exercices, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
Lescure, Richard (responsable), DALF C1/C2, 200 activités, CLE International, Sejer, Paris, 2007.
Bibliografie (limba germană):
Moment Mal: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Bd. 2-3. Langescheidt, 2003
Optimal: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Bd. 2-3. Langescheidt, 2009
Berliner Platz. Deutsch im Alltag. Langescheidt Bd.2. 2011
Aspekte. Lehrbuch. 1-2. Langescheidt. 2011
Dudenreihe: Dudenverlag. Mannheim-lepizig-Wien-Zürich, 2008 u.a.
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5.12.4 Anexa 12.4 . Structura proiectului de cercetare doctorală
Proiectul de cercetare doctorală întocmit de candidat va respecta următoarea structură:
1. Tema propusă pentru programul de cercetare ştiinţifică;
2. Prezentarea succintă a stadiului actual al cercetării ştiinţifice şi bibliografia reprezentativă;
3. Analiză critică a stadiului actual şi identificarea „nişei” de cercetare, în care candidatul îşi propune
să aducă contribuţii;
4. Obiectivele de cercetare propuse;
5. Metodologia de cercetare propusă;
6. Contribuţii şi preocupări ale candidatului pentru tema propusă, măsura în care estimează că va
reuşi realizarea cercetărilor şi a obiectivelor propuse, managementul riscului;
7. Rezultatele ştiinţifice estimate ale cercetării, relevanţa lor în raport cu cercetările anterioare şi
adecvanţa cu cerinţele mediului socio-economic şi al creaţiei artistice;
8. Valorificarea rezultatelor cercetării de doctorat prin studii, articole, comunicări, publicaţii, brevete
etc.
Proiectul va respecta următoarele standarde:
- Aproximativ 10 pagini cu caractere Times New Roman, 12, spaţiere rânduri 1,5;
- Bibliografia şi referinţele întocmite conform unui standard consacrat (de preferinţă APA sau
Harvard);
- Se va preda tipărit şi în format electronic.
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5.12.5 Anexa 12.5 . Propunere de procedură de examen de specialitate
Evaluarea se realizează în raport cu criteriile prezentate mai jos, fiecare membru al comisiei
de îndrumare acordă o notă între 1 şi 10. Nota finală va fi media aritmetică a notelor individuale.
Sunt promovaţi candidaţii care acumulează o medie de minim 8.
Pentru candidații la Teologie, media minimă pentru înscrierea dosarului la studiile de doctorat
este de minim 8.51.
Vor fi eliminate din competiţie proiectele de cercetare care nu se încadrează în temele de
cercetare ale domeniului şi respectiv ale conducătorului de doctorat
A. Criterii specifice domeniului de doctorat
A1. Relevanţa domeniului abordat (0-2 puncte):
adecvarea temei propuse la temele de cercetare ştiinţifică ale domeniului şi ale
conducătorului de doctorat;
modul în care tema propusă va contribui la dezvoltarea domeniului de doctorat / şcolii
doctorale.
B. Criterii generale, specifice pentru toate domeniile de doctorat (0-5 puncte)
B1. Nivelul ştiinţific al propunerii de cercetare (0-4 puncte):
nivelul de informare şi calitatea descrierii stadiului actual al cunoaşterii în domeniu, la nivel
naţional şi internaţional;
identificarea „nişei” de cercetare şi a contribuţiilor potenţiale raportate la realizările recente
din fluxul principal de publicaţii;
obiectivele de cercetare şi metodologia de cercetare propuse;
rezultatele preconizate a fi atinse şi impactul în mediul socio-economic şi respectiv artistic
B2. Valorificarea rezultatelor (0-1 puncte):
publicaţiile pe care candidatul le vizează, de tipul articole în jurnale, volume de conferinţe,
cărţi pentru diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării;
alte contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii şi creaţiei artistice: brevete de invenţie, expoziţii etc.
C. Performanţa individuală a aplicantului (0-2 pct.)
-

lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale
lucrări publicate în reviste de specialitate şi volume ale conferinţelor naţionale şi
internaţionale;
premii obţinute la manifestări știinţifice din ţară şi din străinătate;
contracte de cercetare în calitate de director / membru
alte rezultate relevante.
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5.12.6 Anexa 12.6 - PROCES-VERBAL privind rezultatele concursului de admitere la studii
universitare de doctorat
Încheiat astăzi _______________________, în urma desfăşurării concursului de admitere la
doctorat, în domeniul de doctorat:_______________________________
Conducător ştiinţific ______________________________________________
În baza Deciziei Rectorului nr. _________din ______________, comisia de admitere formată
din :
1. ________________________________________________
- PREŞEDINTE
2. ________________________________________________
- MEMBRU
3. ________________________________________________
- MEMBRU
4. ________________________________________________
- MEMBRU
5. ________________________________________________
- MEMBRU
a examinat dosarele candidaţilor, care şi-au prezentat activitatea şi temele pe care doresc să le
dezvolte în cadrul tezelor de doctorat şi a evaluat rezultatele probelor concursului :
Ca urmare a aprecierii activităţii candidaţilor şi a evaluării probelor de concurs, comisia a
declarat :
ADMIŞI :
1._____________________________________ cu media __________ cu/fără taxă
2. _____________________________________cu media __________ cu/fără taxă
3. _____________________________________cu media __________ cu/fără taxă
4. _____________________________________cu media _________ _cu/fără taxă
5. _____________________________________cu media ___ _______cu/fără taxă
RESPINŞI:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PREŞEDINTE,
MEMBRI,
_______________
_____________________
___________________
___________________
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5.12.7 Anexa 12.7 - OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII DOCTORALE INTERDISCIPLINARE
A UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
2016 - 2017
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Domeniul de doctorat
Calculatoare și Tehnologia Informaţiei
Cibernetică și Statistică
Drept
Economie
Filologie
Finanţe
Ingineria Materialelor
Inginerie Industrială
Inginerie Mecanică
Inginerie și Management
Istorie
Management
Medicină
Teatru și Artele Spectacolului
Teologie

Informațiile suplimentare legate de conducătorii de doctorat sunt disponibile la adresa
http://doctorate.ulbsibiu.ro/domenii.php
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5.13 Anexa 13-Criterii de admitere și condiții speciale-Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (DPPD) - Pentru programele de formare psihopedagogică, în
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultății din data de 15.02.2016

1.

Consideraţii generale

Art. 1. Prezenta Metodologie reglementează organizarea programelor de formare psihopedagogică
în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu și este elaborată în baza:
-

-

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Ordinului 5745 din 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia
didactică publicat în Monitorul Oficial 657 din 17.09.2012.
OMEdC 3617/2005 privind Aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile.
2.

Organizarea programelor de formare psihopedagogică

Art. 2. Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmărește certificarea competenţelor
specifice pentru profesia didactică.
Art. 3. Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se realizează la două niveluri:
a. Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice
în învăţământul preșcolar, primar și gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite
transferabile din programul de formare psihopedagogică;
b. Nivelul II (aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi
didactice în învăţământul liceal, postliceal și superior, cu satisfacerea a două condiţii:

-

acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare
psihopedagogică;
absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

Art. 4. În Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu acest program se organizează la forma de
învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor profesionale transferabile. Obţinerea creditelor
necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de
transfer, recunoaștere și acumulare a creditelor de studiu.
Art. 5. În Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu programele de formare psihopedagogică se pot
organiza atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri
de certificare.
Art. 6. (1) Colectivul de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Departamentului de Drept Privat şi Ştiinţe ale
Educaţiei, din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ca structură
organizatoare a programelor de formare psihopedagogică, îşi asumă răspunderea privind conţinutul,
organizarea ţi desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică destinate studenţilor care
au optat pentru formarea în cariera didactică.
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3. Concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică
Art. 7. (1) Se pot înscrie pentru admiterea la programe de formare psihopedagogică studenţii şi
absolvenţii studiilor universitare.
(2) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu,
care se va desfășura în luna octombrie a anului universitar în curs și se va finaliza prin liste de
admitere – modul psihopedagogic, Nivel I (Anexa 13.1).
(3) Pentru programul de formare psihopedagogica - Nivel 1 este obligatorie parcurgerea consecutivă
a disciplinelor conform planului de învățământ (Tabelele 1-3). Excepție fac studenții cu mobilități
Erasmus / întreruperea studiilor din motive temeinice.
(3.1.) Pentru studenții de la programele de licență cu 180 de credite, înscrierea la modulul
psihopedagogic Nivel I se poate face cel mai târziu în anul II, sem. I.
(3.2) Pentru studenții de la programele de licență de peste 180 de credite, înscrierea la modulul
psihopedagogic Nivel I se poate face cel târziu cu doi ani înaintea finalizării studiilor.
Art. 8.(1) În cazul absolvenţilor, înscrierea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza
diplomei de licenţă.
(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare
psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare pot să se înscrie pentru a parcurge programul
de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.
Art. 9. (1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la
bugetul de stat sau în regim cu taxă.
(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică
numai în regim cu taxă.
(3) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual
de Senatul Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu.
(4) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice,
precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
(5) Studentii care finalizeaza modul în doi ani (Art. 7, aliniatul. 3.2) vor achita taxa de studii aferentă
anului I recuperat, conform taxei stabilită de senatul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
4. Curriculumul programelor de formare psihopedagogică
Art. 10. (1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente:
curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru
programul de formare psihopedagogică.
(2) Curriculumul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelele
I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul nucleu cuprinde următoarele pachete de
discipline:
a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;
b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.
(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea
Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete
de discipline:
a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;
b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.
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(4) Curriculumul opţional pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică este
alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete
de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia
didactică.
5. Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică
ART. 11. (1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător Nivelului I,
oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă, se desfăşoară conform planului
de învăţământ corespunzător pentru monospecializare sau conform planului de învăţământ
corespunzător pentru dublă specializare/
(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare
acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelelor I şi II, se desfăşoară conform planului
de învăţământ. Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţământului universitar care au
obţinut certificarea pentru nivelul I, pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.
6. Finalizarea programelor de formare psihopedagogică
Art. 12. (1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru
fiecare nivel de certificare.
(2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de
documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin
parcurgerea programului de formare psihopedagogică.
(3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic sunt prezentate în Anexele 13.2 și 13.3.
Art. 13. (1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă
câte 5 credite, distinct de cele 30 credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din
curriculumul programului de formare psihopedagogică.
(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un
program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru
fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.
7. Certificarea competenţelor pentru profesia didactică
Art. 14. (1) Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea
certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit,
respectiv:
a) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30
de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător Nivelului I de certificare pentru
profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi
gimnazial;
b) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60
de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător Nivelului II de certificare pentru
profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi
superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.
Art. 15. (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate
conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba
română şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului.
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(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I se eliberează
numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.
(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire
psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, prin Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației, care va specifica disciplinele
promovate.
Art. 16. (1) Certificarea Nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui
număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în Tabelul nr.
2a, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică
de specialitate.
(2) În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar
obţinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de
învăţământ corespunzător acestei specializari. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite
corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în
pachetul de 60 de credite corespunzătoare Nivelului II de certificare.
Art. 17. Certificarea Nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr
minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de
credite de la Nivelul II, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de
specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);
c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;
d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice
de specialitate;
e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.
8. Dispoziţii finale
Art. 18. (1) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi
predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite
şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior se stabileşte de către Senatul Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu, prin regulamente interne privind ocuparea posturilor didactice.
Art. 19. (1) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu
specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră certificaţi, prin diploma de
licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi preşcolar.
Art. 20. Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică care
urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea
didactică pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de sistemul
de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.
Art. 21. (1) Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială se recunosc 22 de credite obţinute anterior și
distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite), la Instruire
asistată de calculator (2 credite) și la practica pedagogica (2 credite).
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(2) Obţinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I pentru
o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite, corespunzătoare
disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).
(2.1) Pentru studenții încadrați la art. 21, alin.2, plata se refera doar la cele 8 credite
refăcute.
Art. 22. (1) Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul II, într-un alt domeniu de licenţă absolvit se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la
disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.
(2) Obţinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II,
pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 10 credite,
corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.
(2.1) Pentru studenții încadrați la art. 22, alin. 2, plata se refera doar la cele 10 credite
refăcute.
Art. 23. (1) Studenţii au dreptul de a urma programul de formare psihopedagogică al
Departamentului de Drept Privat și Științe ale Educației al Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, în
mod eşalonat pe parcursul studiilor de licenţă, în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în
regim cu taxă. Regimul studiilor la Nivelul I din cadrul programului de formare psihopedagogică este
acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat. La Nivelul
II studiile la programul de formare psihopedagogică au regim de taxă, indiferent de statutul
studentului masterand.
(2) Studenţii pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pentru un parcurs de studiu.
(3) Evidența studenţilor înscriși la modulul psihopedagogic, privind statutul de student bugetat sau
cu taxă se realizează prin Serviciul UMS (University Management System).
(4) Studenţii se obligă ca, pentru a susţine examenele şi colocviile din anul universitar în care au
statut de student cu taxă, să achite sumele aferente conform cerințelor stipulate în contractul de
studii încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
(5) Studenţii au obligaţia de a respecta normele de conduită morală impuse de deontologia
profesiunii didactice, precum şi normele de conduită profesională specifice.
(6) Studenţii au dreptul de a renunţa la programul de formare psihopedagogică pe baza aprobării
cererii adresate către conducerea Departamentului de Drept Privat și Științe ale Educației.
Art. 24. (1) Studenţii care s-au înscris în anul I la Modulul psihopedagogic Nivel I şi nu au promovat
niciun examen vor fi exmatriculaţi.
(2) Promovarea în anul de studiu superior la Modulul psihopedagogic Nivelul I este condiţionată de
acumularea a 50% din credite din anul precedent, conform planului național de învăţământ.
Art. 25. (1) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare
psihopedagogică postuniversitar oferit de Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației
numai în regim cu taxă.
(2) Absolvenţii înscrişi la programul de formare psihopedagogică au obligaţia de a achita sumele
aferente conform cerințelor stipulate în contractul de studii încheiat cu Universitatea „Lucian
Blaga”din Sibiu.
(3) Absolvenţii au dreptul de a li se recunoaşte notele obţinute anterior la disciplinele din programul
de formare psihopedagogică, la un departament acreditat, cu acordul titularilor de disciplină, care
vor trece notele recunoscute în catalog.
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Art. 26. (1) Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației are obligaţia de a înscrie şi
înmatricula studenţii la programul de formare psihopedagogică.
(2) Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației are obligaţia de a realiza gestionarea
studenţilor înscrişi la programul de formare psihopedagogică şi monitorizarea acestora din punctul
de vedere al formării didactice, pe tot parcursul studiilor universitare.
(3) Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației are obligaţia de a declara cu maximă
acurateţe numărul studenţilor înscrişi la programul de formare psihopedagogică, pe facultăţi, pe ani
de studiu şi pe categorii de studenţi – bugetaţi şi cu taxă.
(4) Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației are obligaţia de a asigura tranparenţa toală
a datelor referitoare la studenţii care urmează programul de formare psihopedagogică şi de a pune
la dispoziţia conducerii universităţii, a Direcţiei general-administrative a universităţii şi a facultăţilor
informaţiile de interes.
(5) Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației are obligaţia de a emite şi de a elibera
absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă,
Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – Nivelul I. Absolvenţii Nivelului
II vor fi certificaţi pentru profesia didactică la încheierea stagiului de formare dacă promovează toate
disciplinele din planul de învăţământ şi achită integral contravaloarea acestora.
Art. 27. (1) Facultăţile de profil vor sprijini Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației prin
a-i oferi situaţii referitoare la studenţii proprii înscrişi în programul de formare psihopedagogică şi la
statutul acestora.
(2) Facultăţile de profil vor sprijini Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației asigurând
spaţiile şi infrastructura necesare pentru desfăşurarea activităţilor didactice circumscrise
programului de formare psihopedagogică la specializările proprii, în baza unui protocol de colaborare
încheiat cu Departamentul de Drept Privat și Științe ale Educației.
c) Facultăţile de profil îşi vor da concursul în diseminarea informaţiilor referitoare la programul de
formare psihopedagogică al Departamentului de Drept Privat și Științe ale Educației.
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5.13.1 Anexa 13.1 - Interviu pentru admiterea la programul de formare psihopedagogică

Facultatea ……………………………
Specializarea …………………………
Student ………………………………
Vă rugăm să răspundeți cu sinceritate la următoarele întrebări:
1. Ce calități asociați cu personalitatea unui profesor de succes?
2. Ce calități personale considerați că vă recomandă pentru cariera didactică?
3. Ce motive vă determină să alegeţi programul de studii psihopedagogice?
4. Ce ați dori să învățați frecventând programul de studii psihopedagogice?
5. Unde credeţi că vă veţi afla în următorii 5-10 ani în ceea ce priveşte cariera?
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5.13.2 Anexa 13.2 - EXAMEN DE ABSOLVIRE a programului de studii psihopedagogice
1. Absolvenţii programului de studii psihopedagogice vor finaliza acest program cu elaborarea unui
portofoliu didactic, pentru fiecare nivel, a căror structură va cuprinde:
Nivel I:
1. Fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului
2. Proiectul unei unități de învățare (gimnaziu/liceu)
3. Două proiecte de lecție (tipuri diferite de lecții) din unitatea de învățare proiectată (cf. 2), susținute
în cursul practicii pedagogice
4. O probă de evaluare asociată unității de învățare proiectată (cf. 2)
Nivel II
1. Raport de activitate realizat pe durata practicii pedagogice, urmărind o temă 3 propusă (maxim 5
pagini)
2. Proiect de cercetare pedagogică 4 (25-30 de pagini). Structura orientativă a proiectului de
cercetare Anexa 3.1.
Criterii de evaluare
raport practică
Prezentare generală/motivație
Coerență
Prezentare situații reale
Limbaj
Concluzii
Autenticitate

5p
15p
35p
10p
15p
20p

Total

100p

Criterii de evaluare
proiect cercetare
Validitate
20p
Motivația cercetării
5p
Coerență
20p
Autenticitate
30p
Limbaj
5p
Concluzii
10p
Prezentare
10p
Total
100p

2. Se pot prezenta la examenul de absolvire studenţii sau absolvenţii învăţământului superior care
au acumulat cele 30 de credite pentru nivelul I, respectiv 60 de credite pentru nivelul II,
corespunzătoare planului de învăţământ al programului de studii psihopedgogice.
Se pot prezenta la examenul de absolvire a nivelului 2 numai candidaţii care au promovat examenul
de absolvire a nivelului I.
3. Examenul de absolvire constă în:
a) verificarea şi evaluarea portofoliului de către comisia de examen;
b) susţinerea portofoliului în faţa comisiei de examen.
Nota finală de absolvire a examenului se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la fiecare
dintre activităţile menţionate mai sus. Media minimă de promovare a examenului este 5, cu condiţia
obţinerii notei minime de 5 la fiecare dintre cele două activităţi.
Pentru promovarea examenului de absolvire se acordă 5 credite.
Candidaţii care au parcurs ambele niveluri ale programului de studii psihopedagogice de 60 de
credite susţin ambele examene de absolvire, fiecare cotat cu câte 5 credite.
4. Comisia de examen este formată din două cadre didactice, respectiv:
a) un cadru didactic de pedagogie sau psihologie, cu funcţia minimă de lector, care a susţinut
activităţi didactice la disciplinele din planul de învăţământ al programului de studii psihopedagogice;
b) cadrul didactic care a predat cursul de didactica specialităţii.
5. Planificarea probei de susţinere a portofoliului didactic se aduce la cunoştinţa studenţilor prin
afişare la avizierul Departamentului de Drept Privat și Științele Educației, precum şi pe site-ul
Facultății de Drept.
Temele pentru raportul de activitate, cuprinzând direcțiile de investigare și observare, propuse de cadrele didactice cu atribuții de
coordonare practica pedagogică conform normei didactice, se vor afișa la avizierul Departamentului în termen de 30 zile de la data
începerii cursurilor.
4
Temele pentru proiectul de cercetare psiho-pedagogică sunt propuse de către toate cadrele didactice titulare ale Colectivului Științele
Educației, și vor fi afișa la avizierul Departamentului, in termen de 30 zile de la data începerii cursurilor.
3
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5.13.3 Anexei 13.3 - Structura unui proiect de cercetare pedagogică
Clarificări conceptuale
Cercetarea științifică este activitatea cognitivă organizată a societății prin care se urmărește
descoperirea unor reprezentări mai adecvate ale realității. Cercetarea științifică se diseminează prin
publicare. Ştiinţa, ca activitate umană sistematică, formală şi obiectivă, aspiră la simplitate și ordine,
condensate în rezultatele cercetării științifice. Pentru că măsoară și cuantifică observaţiile empirice,
știința este precisă și procură astfel cunoaştere cumulativă. Prin publicarea rezultatelor cercetărilor
științifice se construiește o fundaţie preexistentă, oferind ocazia apariţiei a noi ipoteze şi idei.
Cunoaşterea ştiinţifică este reproductibilă, deoarece urmând aceleaşi metode sau procedee,
cercetători diferiţi trebuie să ajungă la aceleaşi rezultate. Replicarea (repetiţia unei cercetări) este o
modalitate de a-i verifica rezultatele, ceea ce îi dă o mare acurateţe şi sens.
Cercetarea pedagogică este parte a cercetării științifice, întrunind atât calitățile generale ale
oricărei cercetări, dar și particularități specifice domeniului didactic. Cercetarea pedagogică este
importantă sub aspect teoretic, întrucât asigură cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea
fenomenului educaţional, şi sub aspect practic, contribuind la optimizarea, inovarea sau reformarea
practicilor educative. Progresul în educaţie este posibil prin cercetarea pedagogică, prin care se
validează experienţe valoroase, se oferă soluţii înnoitoare, se asigură un plus de cunoaştere.
Cercetarea pedagogică este o cercetare aplicată, care caută răspunsuri la situații concrete, cu
care se confruntă cotidian profesorul la clasă. Scopul ei este de a dezvolta, organiza și difuza
cunoștințe, abilități și atitudini în domeniul sensibil al educației. Cercetarea pedagogică are rolul de
a sprijini înțelegerea sistemelor educative, necesitatea schimbărilor și favorizarea ameliorării
situațiilor educative pe căi pertinente și utile.
Orice lucrare științifică este o interacțiune între teorie și practică.
Teoria este un set organizat de concepte şi de propoziţii prin care fenomenele pot fi descrise,
înțelese și explicate. Teoria delimitează un câmp de fapte supus observației, într-un cadru logic,
produce ipoteze care anticipează noi situații și este testabilă – ipotezele propuse pot fi demonstrate,
confirmate sau infirmate.
Validarea unei teorii se realizează prin cercetare, ca proces investigativ, pentru o mai bună
înţelegere a fenomenului și îmbracă o mare varietate de forme, în funcție de scopul urmărit. O
cercetare presupune: colectarea de informaţii de la un set de subiecţi; analiza/prelucrarea
informaţiilor; obținerea unui set de concluzii; reluarea cercetării pentru a verifica dacă, în final, se
ajunge la aceleaşi concluzii.
Cercetarea ştiinţifică poate fi:
• fundamentală, atunci când abordează probleme de ordin foarte general, fără aplicabilitate
practică imediată, având o finalitate teoretică (descriere, explicare, analiză);
• aplicată, atunci când caută soluţionarea unor probleme cu o arie mai restrânsă și cu
finalitate practică imediată.
Modele de structurare a unui proiect de cercetare
Un proiect de cercetare poate fi structurat în modalitați diferite, în funcție de tipul și durata
cercetării, de problema studiată, de mărimea eșantionului de subiecți sau de probele administrate,
de tipul rezultatelor așteptate etc.
În acest îndrumar oferim două modalități de realizare a proiectului de cercetare, cu mențiunea
că pot fi adaptate la specificul domeniilor curriculare.
Etapele proiectului de cercetare – varianta 1
I. Titlul proiectului, care rezumă adecvat, expresiv şi convingător conţinutul şi relevanţa cercetării
ştiinţifice. Se recomanda ca un titlu sa nu depășeasca 10 cuvinte.
II. Introducerea descrie cadrul ştiinţific general al proiectului, provocările şi importanţa lor în
cercetare, ipoteza/ele ştiinţifice ale lucrării şi metodologia de principiu care va fi selectată şi utilizată
în redactarea conţinutului. Introducerea se redactează la sfârșitul cercetării, deoarece abia atunci
autorul lucrării are o imagine de ansamblu asupra muncii sale și îl poate introduce pe cititor în
problematica proiectului.
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III. Conţinutul, structurat pe capitole şi subcapitole, este alcatuit din următoarele componente: (1)
fundamentarea teoretică/stadiul actual al problemei supusă cercetării, (2) metodologia cercetării, (3)
rezultate cantitative şi/sau calitative.
•
Fundamentarea teoretică reprezintă componenta inițiala a unei cercetări, prin care sunt
lecturate surse bibliografice, generale și specifice, din arealul tematic propus. În această etapă
sunt descrise în mod critic lucrările considerate relevante din literatura de specialitate, sursele
de documentare consultate care conțin provocări ştiinţifice identice, similare şi chiar conexe
celor abordate în proiectul de cercetare ştiinţifică. În această parte este important să se descrie
cu acurateţe şi în mod onest, deontologic, genul proxim şi diferenţele specifice între abordările
proiectului şi altele prezentate în literatură. De reținut că „un cercetător autentic recunoaşte
explicit şi în mod clar rezultatele ştiinţifice ale altui cercetător şi respectă creaţia acestuia ca
pe bunuri personale ce îi aparţin” (Resnik, D., 2005, Etica în cercetarea științifică).
•
Metodologia cercetării prezintă metodele, tehnicile, instrumentele, algoritmii, cadrul
experimental şi cadrul de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice. În metodologia cercetării
un loc aparte îl ocupă design-ul proiectului, un plan detaliat al cercetării ştiinţifice, pe baza
căruia se descriu clar obiectivele, ipoteza/le de lucru, eșantionul de subiecți, durata și tipul
experimentului. Tot acum se stabilesc părţile principale ale investigaţiei ştiinţifice, se identifică
exigenţele tehnice, rezultatele previzionate, limitele şi excepţiile. Design-ul proiectului permite
detalierea planului de cercetare în etape, etapele în activităţi şi activităţile în sarcini.
Metodologia cercetării diferă de la cercetarea fundamentală la cea aplicativă, precum şi de la
un domeniu ştiinţific la altul. Important este ca acest cadru al cercetării să fie unul acceptabil
din punct de vedere ştiinţific, astfel încât să ofere o imagine clara asupra intențiilor autorului şi
să reprezinte garanţia atingerii rezultatelor esenţiale.
•
Rezultatele cantitative şi/sau calitative trebuie supuse unor interpretări riguroase. Se expun
rezultatele care se anticipează, se compară cu cele cunoscute prin intermediul altor cercetări
(le contrazice? le confirmă? există excepţii în cadrul rezultatelor anticipate? dacă da, de ce?
etc.) şi se interpretează importanţa şi utilitatea acestora (posibile aplicaţii).
IV. Concluzii şi dezvoltări ulterioare se redactează prin raportare la conţinut şi sunt subliniate
schimbările propuse.
V. Bibliografie. Pentru redactarea proiectului de cercetare ştiinţifică este nevoie să folosim cel puţin
10 referinţe bibliografice. Acestea trebuie să fie relevante, recente şi de recomandat, să aparţină
fluxului principal de publicaţi. De precizat faptul că fiecare referinţă bibliografică trebuie citată în textul
lucrării, cu motivarea clară a contribuţiei ştiinţifice la care se face referire (în caz contrar, citarea este
nejustificată, putând sugera multiple conotaţii negative precum obedienţa, dorinţa de epatare etc.).
Există mai multe sisteme consacrate de scriere a bibliografiei.
VI. Anexele încheie propriu-zis lucrarea, vin ca un adaos la sfarșitul acesteia. Nu sunt obligatorii,
includ modele, fișe, imagini, tabele care completează și susțin aplicațiile. Din acest motiv se
poziționează după bibliografie, care este obligatorie.
Etapele proiectului de cercetare – varianta 2
CE se cercetează?
CUM se va realiza cercetarea?
DE CE este importantă/relevantă cercetarea propusă?
I.
Introducere/Enunțarea temei/ a problemei/întrebării de cercetare.
•
Ce se cunoaște si ce nu se cunoaște în legatură cu tema pe care o propuneți?
•
De ce este importantă tema pe care o propuneți? Ce aduce nou sau ce clarifică?
•
Care este obiectivul cercetării pe care o propuneți: exploratoriu? descriptiv? explicativ?
II.
Prezentarea cadrului teoretic.
•
Identificarea bibliografiei relevante (în biblioteci, pe Internet, în baza de date electronice)
și consultarea ei constituie o parte important a elaborării unui proiect.
•
Trecerea în revistă și rezumarea teoriilor relevante pentru tema aleasă și cercetările
realizate de alți cercetarori pe aceeași temă sau pe teme similare.
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Dintre teoriile rezumate, alegeți pe aceea care va constitui baza teoretică de la care pleacă
cercetarea propusă și justificați de ce ați ales-o.
III. Enunțarea ipotezei/ ipotezelor cercetării
• Enunțați ipoteza/ ipotezele cercetării în forma: „dacă … atunci” sau „cu cât … cu atât”.
Identidicați variabilele dependente și variabilele independente ale ipotezei.
IV. Definirea și operaționalizarea conceptelor
• Definiți nominal conceptele din întrebarea de cercetare/din ipoteză (ex.: dacă folosiți
conceptul „relații sociale” explicați ce se înțelege prin acest concept și la ce tip de relații
sociale vă referiți în proiectul vostru).
• Operaționalizați conceptele utilizate. Stabiliți: care sunt indicatorii conceptelor definite?/
indicatorii aleși reflectă conceptul?/ sunt ei în acord cu definiția nominală a conceptului?
V. Stabilirea metodologiei de cercetare
•
Timpul/durata cercetării. Cercetarea pe care o proiectați este longitudinală (ex.:
cercetare panel) sau transversală (ex.: ancheta pe baza de interviu în perioada mai – iunie
2013)?
•
Metoda/instrumentul de cercetare.
- Ce metoda/e, instrument/e și tehnica/tehnici veți utiliza în această cercetare? De ce?
- Care credeți că sunt avantajele/dezavantajele utilizării acestora în cercetarea pe care
o proiectați? (identificați/anticipați avantaje/dezavantaje care pot fi strâns legate de
studiul temei alese - nu vă referiți la avantajele/dezavantajele generale ale metodelor/
instrumentelor/ tehnicilor alese).
• Eșantion de subiecți. Stabiliți dacă cercetarea se va face pe un eșantion sau pe întreaga
populație de elemente vizate („elementele” pot fi persoane, articole de presa, spoturi
audiovideo etc.). Dacă ați ales un eșantion: ce metodă de eșantionare ați folosit? este
eșantionul reprezentativ pentru populația din care a fost extras? rezultatele pe care le veți
obține pe eșantionul ales pot fi valabile și pentru alte populații?
• Eșantion de conținut. Precizați conținutul tematic la care vă raportați (capitole din
programele scolare, lecții, proiecte sau programe educaționale etc.)
• Analiza și interpretarea datelor.
- Ce fel de date veți colecta în urma cercetării? Cum se pot analiza ele? (cu ce
instrumente? folosind ce metode? cu ce resurse?)
- Cum credeți că ar putea fi interpretate? (cantitativ și/sau calitativ)
- Cum veți comunica/prezenta rezultatele obținute (grafice, tabele, matrici, histograme
etc.)
VI. Concluzii
Încercați să anticipați rezultatele cercetării voastre: Ce vă așteptați să descoperiți ? Cum/ în ce scop
credeți că vor putea fi utilizate rezultatele acestei cercetări? Ce perspective/deschideri oferă? etc.
VII. Bibliografie. Această secțiune trebuie să conțină bibliografia generală și bibliografia de
specialitate, focalizată pe temă (cărți, articole pe care le-ati identificat ca fiind legate de tema aleasă,
dar pe care nu le-ați consultat până la data redactării proiectului).
VIII. Anexe. Instrumentele de cercetare (ex: modelul unei fișe de observație, schema experimentală,
modelul de chestionar aplicat etc.), eventuale grafice, tabele sau alte ilustrații, care completează
analiza și interpretarea rezultatelor, existentă în corpul lucrării, vor fi incluse în secțiunea Anexe.
Notă: Reuşita redactării proiectului de cercetare ştiinţifică este dependentă de calitatea comunicării
student-conducător ştiinţific. Studentii trebuie să parcurgă patru paşi: formularea titlului, alcătuirea
bibliografiei, elaborarea planului şi, periodic, prezentarea stadiului proiectului de cercetare ştiinţifică.
Îndrumătorii au obligația de a raspunde la solicitările studenților, de a-i ajuta să redacteze produse
științifice și/sau metodice de calitate.
Câteva metode de cercetare utilizate în ştiinţele educaţiei
•
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Metoda observaţiei constă în urmărirea intenţionată şi sistematică a fenomenelor specifice
educaţiei, fără nici o intervenţie din partea cercetătorului, în scopul explicării, înţelegerii şi ameliorării
lor. După natura ei, distingem între observaţia empirică, spontană, care nu este orientată spre un
anumit scop şi observaţia sistematică, organizată, care este orientată spre un scop precis. Situaţia
de observare poate fi cea naturală sau creată în mod deliberat. Observaţia nu se reduce la
contemplarea sau la simpla înregistrare a unor date, ci ea se prelungeşte într-o activitate de analiză,
comparaţie sau clasificare a fenomenelor observate, prin realizarea de reflecţii personale, de
interpretări asupra celor observate.
Pentru a fi eficientă, metoda observaţiei trebuie să îndeplinească câteva cerinţe: să se
desfăşoare prin prisma unor scopuri precise; să se înregistreze şi să se descrie cât mai detaliat,
obiectiv şi fidel datele (se pot folosi şi mijloace tehnice: reportofoane, casetofoane, camere video);
să se consemneze prompt faptele derulate (prin grile de observaţie, tabele etc.); să se urmărească
acelaşi fenomen în ipostaze, condiţii şi împrejurări diferite; să se finalizeze cu explicarea
fenomenelor educaţionale investigate, cu elaborarea unor concluzii (Bocoş, M., 2003).
În practica educaţională pot fi supuse observaţiei o multitudine de aspecte, cum ar fi: activitatea
de predare a profesorului, activitatea de învăţare a elevului, realizarea momentelor de evaluare,
comunicarea verbală şi nonverbală în clasă, comportamentul profesorului sau al elevilor etc.
Adeseori se folosesc grilele de observare, care permit cercetătorului să înregistreze şi să clasifice
datele observate în rubrici precise. Ceea ce rezultă se numeşte protocol de observaţie. Grilele de
observare se bazează pe delimitarea unor indicatori, care reprezintă aspecte urmărite, identificabile
ale fenomenului investigat.
Metoda observaţiei prezintă avantajul că se poate efectua în orice moment al activităţii
profesorului cu elevii, fără a solicita condiţii speciale de cercetare. Spre deosebire de cercetătorul
venit din afara şcolii, profesorul care realizează o cercetare pedagogică, apelând la metoda
observaţiei are avantajul că este integrat colectivului de elevi şi nu perturbă prin prezenţa sa
desfăşurarea obişnuită a activităţii didactice. Metoda observaţiei prezintă şi limite legate de faptul că
prin aceasta sunt surprinse efectele, consecinţele şi nu atât cauzele care generează anumite
fenomene sau faptul că se limitează câmpul de observare prin folosirea grilelor de observare.
Metoda observaţiei intră în combinaţie cu alte metode de cercetare.
Chestionarul, ca instrument de cercetare în anchetă, cuprinde două părţi: o parte introductivă
(în care se motivează necesitatea aplicării chestionarului, se fac recomandări referitoare la modul
de completare al chestionarului etc.) şi întrebările propriu-zise (de la 2-3 întrebări la 200-300 în
funcţie de finalitatea propusă, de timpul avut la dispoziţie etc.). Reuşita unei anchete este în mare
măsură determinată de calitatea chestionarului. În construcţia acestuia trebuie să se respecte câteva
cerinţe, cum ar fi: delimitarea clară a problemei de cercetat, operaţionalizarea conceptelor cu care
se lucrează, adecvarea întrebărilor la tema şi ipoteza cercetării, formularea lor în mod clar şi accesibil
subiecţilor. Tipurile de întrebări utilizate în chestionar sunt diverse.
După conţinut, întrebările pot fi:
• factuale - privesc însuşirile, caracteristicile subiecţilor: vârstă, studii, situaţie şcolară, date
legate de familie etc.;
• de opinie - vizează aspecte ce ţin de lumea interioară a celor chestionaţi, cum ar fi:
atitudini, credinţe, aspiraţii, valori, motivaţii;
• de cunoştinţe - au drept scop evaluarea nivelului de cunoştinţe a celor investigaţi, a
preocupărilor lor intelectuale etc.
După forma de înregistrare a răspunsurilor, întrebările pot fi:
• deschise - solicită subiecţilor să construiască răspunsul în maniera dorită; prezintă
avantajul că se obţin informaţii diverse despre problema studiată, însă prelucrarea datelor
este mai dificilă decât în cazul întrebărilor închise;
• închise - nu permit decât alegerea unei variante de răspuns, din mai multe variante
posibile, oferite în chestionar; se folosesc variante de răspuns ca: „Da”, „Nu”, „Nu ştiu”,
sau „Foarte mult”, „Mult”, „Moderat”, „Puţin”, „Deloc”; aceste întrebări prezintă avantajul
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că prelucrarea datelor se realizează foarte rapid, însă informaţiile obţinute sunt mai sărace
decât în cazul întrebărilor deschise;
• mixte - conţin pe lângă setul de variante de răspuns, încă una de tipul „Alte situaţii”, „Altă
părere”, subiectului explicând, dacă este cazul, în maniera dorită varianta aceasta.
Rotariu, T. şi Iluţ, P. (1997) recomandă ca în debutul chestionarului să se folosească întrebări
uşoare, la care oamenii răspund cu plăcere, cu scopul de antrena subiectul la dialog. Şi în cazul
anchetei prin chestionar, pot să apară o seamă de erori, datorate modului de formulare a întrebărilor,
numărului şi ordinii acestora, formei de răspuns sau chiar construcţiei grafice a chestionarului. De
aceea, este nevoie să acordăm o atenţie deosebită construcţiei instrumentului de cercetare şi să nu
cădem în capcana de a considera chestionarul o simplă înşiruire de întrebări.
Interviul este o metodă orală de cercetare prin care se urmăreşte obţinerea de informaţii de
la subiecţii investigaţi (elevi, profesori, părinţi etc.) prin adresarea unor întrebări şi primirea
răspunsurilor. Reuşita interviului este condiţionată de o serie de cerinţe, cum ar fi: asigurarea unei
atmosfere de încredere, care să invite la declaraţii sincere din partea celor intervievaţi; asigurarea
discreţiei şi anonimatului în legătură cu răspunsurile date; utilizarea unui limbaj accesibil; evitarea
atitudinii autoritare, ironice a cercetătorului; flexibilitate în comportament pentru a angaja
intervievatul într-o discuţie liberă şi sinceră.
Există mai multe tipuri de interviuri (Chelcea, S, 1996). Astfel, după genul convorbirii, distingem
între: interviuri faţă în faţă şi interviuri prin telefon. După numărul de subiecţi intervievaţi, interviurile
pot fi individuale (presupun dialogul dintre cercetător şi un singur subiect) sau de grup (mijlocesc
discuţii colective). După gradul de libertate în formularea întrebărilor, interviurile sunt structurate
(presupun aplicarea unui chestionar standardizat în condiţiile unei anchete faţă în faţă),
semistructurate (se realizează pe baza unui ghid de interviu, care punctează temele în jurul cărora
se va purta discuţia) sau nestructurate (se bazează pe discuţii libere cu subiecţii pe o singură
problemă).
Interviul de grup este o discuţie colectivă pe marginea unor probleme desemnate de
cercetător. Succesul acestuia este condiţionat de mai multe cerinţe: stabilirea unor contacte
prealabile între intervievator şi participanţii la interviu, cu scopul de a comunica tema interviului, data,
ora şi durata acestuia; reducerea intervenţiilor conducătorului de interviu la aproximativ 20% din
totalul schimburilor verbale; delimitarea duratei interviului (între 1-2 ore) şi a numărului de participanţi
(5-12); cunoaşterea de către intervievator a profilului grupului, a relaţiilor interpersonale, a
particularităţilor individuale etc.; asigurarea unui climat favorabil discuţiilor; încurajarea de către
intervievator a unor discuţii sincere, deschise, depăşirea momentelor mai dificile, a tensiunilor care
pot să apară pe parcursul interviului.
O variantă a interviului de grup este focus-group sau interviul de grup focalizat şi structurat
pe marginea unor întrebări formulate în prealabil. Participanţilor (între 7-10 persoane) li se alocă pe
rând un interval de timp (2-3 minute) pentru a răspunde la fiecare întrebare. Se recomandă ca
participanţii să nu se cunoască între ei şi să fie cât mai diferiţi ca status şi rol. Când interviul de grup
standardizat se realizează cu experţi, ne aflăm în faţa metodei Delphi, a cărei finalitate este de a
ajunge la o soluţie a problemei discutate.
Interviul de grup prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: este o metodă calitativă care permite
explorarea opiniilor participanţilor; abordează în profunzime teme delicate; nu presupune costuri
mari. Ca dezavantaje, menţionăm: se realizează cu un număr limitat de persoane (comparativ cu
ancheta prin chestionar care permite investigarea unui număr mult mai mare de subiecţi); pot să
apară fenomene ca: dominarea discuţiei de către 1-2 participanţi, consensul în emiterea unei idei
sau soluţii; reclamă complexe abilităţi de comunicare şi coordonare a discuţiilor din partea
conducătorului interviului.
Metoda comparativă este o cale de a studia teorii sau practici pedagogice din diferite ţări. Se
pot supune comparaţiei: organizarea sistemelor de învăţământ din două sau mai multe ţări, planuri
şi programe de învăţământ, metode şi mijloace de învăţământ, sisteme de evaluare, modalităţi de
organizare a examenelor. Pe baza comparaţiilor realizate se elaborează anumite concluzii.
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Metoda istorică reprezintă o modalitate de a studia evoluţia de-a lungul timpului a teoriei şi
practicii educaţionale. Se înregistrează caracteristicile fenomenului studiat în epoci, perioade sau
momente semnificative ale istoriei, urmărindu-se evoluţia acestuia (scrierea unei monografi). În
acest scop se pot studia documente pedagogice, cum ar fi: legi ale învăţământului, documente de
arhivă, edificii şcolare, obiecte didactice, scrisori, inscripţii sau chiar scrieri literare în care se reflectă
practica educativă a unei epoci.
Metoda cercetării produselor activităţii presupune analiza materialelor realizate de elevi
(caiete de notiţe, caiete de teme, teze, lucrări scrise, referate, compuneri, poezii, desene, albume,
soft-uri, compoziţii muzicale, dispozitive, aparate) în cadrul activităţii din şcoală sau în afara ei.
Aceste produse sunt obiectivări ale activităţilor şi rezultatelor elevilor şi reflectă calitatea procesului
instructiv, nivelul de pregătire al elevilor, dar şi aspecte legate de personalitatea acestora (interese,
motivaţii, preocupări, aptitudini etc.). Datele obţinute sunt de regulă corelate cu informaţiile culese în
urma aplicării altor metode de cercetare.
Metoda cercetării documentelor şcolare permite colectarea de date referitoare la activitatea
cadrelor didactice şi a elevilor. Se pot studia: materiale care reflectă activitatea cadrelor didactice
(planificări calendaristice, proiecte ale unităţilor de învăţare, proiecte de activitate didactică, fişe de
caracterizare psihopedagogică ale elevilor, teste de cunoştinţe, referate), documente şcolare oficiale
(planuri de învăţământ, regulamente, cataloage, rapoarte, orare, procese-verbale) sau documente
de arhivă (monografii, rapoarte de cercetare etc.).
Studiul de caz constituie atât o metodă didactică, cât şi o metodă de cercetare. În această
ultimă ipostază, studiul de caz constă în analiza şi discutarea unui caz, de pildă situaţia particulară
a unui elev sau a unui grup de elevi, a unei şcoli sau a unui cadru didactic (Radu, I., Ionescu, M.,
1987). Metoda permite confruntarea cu o situaţie reală, autentică, particulară.
Realizarea unui studiu de caz în cadrul unei cercetări pedagogice presupune parcurgerea
câtorva etape:
•
alegerea cazului, spre exemplu, situaţia unui elev cu probleme de comportament;
•
documentarea asupra cazului presupune inventarierea datelor biografice (data şi locul
naşterii, date referitoare la părinţi etc.), a datelor medicale semnificative (boli, stare de
sănătate, intervenţii medicale etc.), a informaţiilor psihologice (procese şi funcţii psihice,
imaginea de sine, interese, aspiraţii, comportamente etc.) şi a datelor pedagogice
relevante (situaţia şcolară, nevoi educaţionale etc.);
•
analiza şi interpretarea datelor;
•
identificarea modalităţilor de intervenţie asupra cazului în vederea soluţionării acestuia
presupune elaborarea unui program de intervenţie;
•
aplicarea modalităţii de intervenţie se referă la transpunerea în practică a programului
de intervenţie, urmărirea evoluţiei subiectului, reglarea intervenţiei, formularea de
predicţii cu privire la evoluţia subiectului.
Metoda testelor se foloseşte în cercetarea pedagogică cu scopul de a obţine informaţii despre
personalitatea subiecţilor investigaţi, despre nivelul lor de pregătire etc. Testele reprezintă probe
standardizate, obiective care se administrează subiecţilor şi prin care se urmăreşte măsurarea cât
mai obiectivă a unor fenomene psihice, a unor comportamente sau competenţe. Standardizarea
constă în reglementarea normelor de aplicare şi a modalităţii de măsurare a celor constatate.
Măsurarea presupune raportarea rezultatelor concrete obţinute la un etalon, elaborat în prealabil
prin aplicarea testului la o populaţie mai numeroasă. Testele sunt alcătuite dintr-un ansamblu de
itemi. Itemul reprezintă o întrebare, o problemă sau o unitate de conţinut a testului. Elaborarea
testelor reclamă demersuri complexe şi riguroase.
După conţinutul lor, testele pot fi: psihologice, destinate studierii configuraţiei psihice a
persoanelor (teste de memorie, de inteligenţă, teste de personalitate etc.), a căror administrare și
interpretare se poate face numai de către psihologul/consilierului scolar – pedagogice, destinate
studierii nivelului de instruire şi educaţie al elevilor şi sociometrice, destinate analizei structurii
grupurilor sociale şi a relaţiilor interindividuale din cadru acestora.
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Tehnicile sociometrice reprezintă instrumente folosite pentru a investiga configuraţia şi
intensitatea relaţiilor dintre membrii unui grup. În categoria tehnicilor sociometrice includem: testul
sociometric (reprezintă o suită de întrebări care îi solicită pe cei chestionaţi să-şi exprime
preferinţele/respingerile faţă de membrii grupului din care fac parte, de exemplu, din grupul-clasă de
elevi); matricea sociometrică (este un tabel cu dublă intrare care reflectă datele testului sociometric);
sociograma (constă în prezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma aplicării testului
sociometric; sociograma poate fi individuală sau de grup).
Datele colectate cu ajutorul acestor metode de cercetare sunt apoi prelucrate şi interpretate
cantitativ (statistic) sau calitativ, pentru elaborarea concluziilor cercetării pedagogice.
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