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Admitere studii universitare de licenţă - probe de admitere pe programe de studii 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de 

licenţă 

Specializări/Programe de studii 
acreditate (A) sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu (AP) 

Forma 
de 

învăţă- 
mânt 

Probe admitere 

Proba 1 Proba 2 

1 Arte şi Design Arte vizuale Arte decorative=Ceramică 

IF 

Probă eliminatorie (prezentarea unei 
mape sau portofoliu de lucrări, care să 
conțină 25 lucrări originale, fotografii sau 
reproduceri, și care să susțină 
candidatura concurentului în 
specializare).  

Probă de specialitate. PROBĂ DE 
CREATIVITATE (realizarea unei lucrări de 
compoziție, după o temă extrasă de 
unul dintre concurenți, din subiectele 
elaborate de comisia de concurs în ziua 
desfășurării concursului) 

Arte plastice (fotografie - 
videoprocesarea  computerizată a 
imaginii) 

IF 

Probă eliminatorie. Candidatul va 
fotografia o natură statică pe care o va 
alcătui singur, alegând câteva obiecte 
(numărul acestora va fi hotarât de 
comisie) dintr-o recuzită de 30. -
Fotografiile vor fi  executate cu aparatura 
digitala a candidatului sau aparatura 
facultatii, după caz. 

Interviu. PORTOFOLIU CU FOTOGRAFII. 
Candidatul va prezenta un portofoliu cu 
20 de fotografii proprii. Acestea vor fi 
color si/sau alb negru, cu dimensiunea 
20x30 cm. Interviul se va baza pe 
comentariul imaginilor prezentate de 
candidat. 

Arte plastice (pictură, grafică, 
sculptură) 

IF 

Probă eliminatorie (prezentarea unei 
mape sau portofoliu de lucrări, care să 
conțină 25 lucrări originale, fotografii sau 
reproduceri, și care să susțină 
candidatura concurentului în specializare 

PROBĂ DE CREATIVITATE/ MODELAJ 
(realizarea unei lucrări de compoziție  
după o temă extrasă de unul dintre 
concurenți, din subiectele elaborate de 
comisia de concurs în ziua desfășurării 
concursului) 

Arte textile – design textil 
 

IF 
Probă eliminatorie (prezentarea unei 
mape sau portofoliu de lucrări, care să 

PROBĂ DE CREATIVITATE (realizarea 
unei lucrări de compoziție după o temă 
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Conservare şi restaurare 
IF 

conțină 25 lucrări originale, fotografii sau 
reproduceri, și care să susțină 
candidatura concurentului în specializare 

extrasă de unul dintre concurenți, din 
subiectele elaborate de comisia de 
concurs în ziua desfășurării concursului). 

Design 

IF 

Probă eliminatorie STUDIU DE 
OBSERVAŢIE ȘI REPREZENTARE 
-Tema se stabilește de comisie (natură 
statică/ obiecte). 
-Tehnica la alegere între cărbune şi 
creion pe suport de hârtie albă de desen. 
-Formatul hârtiei 50 x70 cm 

PROBA DE SPECIALITATE: 
CREATIVITATE  
-Tema va fi stabilită de comisie 
-Tehnica de executie este la alegerea 
candidatului: creioane colorate, pastel, 
acuarelă, tempera, tehnica mixtă, tuşuri 
colorate, pe hârtie de desen albă. 
Formatul hârtiei: 50 x 70 cm. 

Istoria şi teoria artei 

IF 

Interviu. Se urmăreşte: 
a) capacitatea de exprimare oralã; 
b) capacitatea de a argumentație la 
întrebările adresate de comisia de 
examen. 
- Eseu scris, cu temă la alegere din 
tematica de admitere, semnat și predat 
secretariatului admiterii odată cu 
dosarul de înscriere. 
- Eseul trebuie sã fie coerent și expresiv, 
sã conțină referințe și argumente 
dezvoltate în domeniul artei și să fie 
redactat din perspectiva unei înțelegeri 
corecte a problematicii specifice. 

_ 

Moda - design vestimentar 

IF 

Probă eliminatorie (prezentarea unei 
mape sau portofoliu de lucrări, care să 
conțină 25 lucrări originale, fotografii sau 
reproduceri, și care să susțină 
candidatura concurentului în 
specializare).  

Proba de specialitate PROBĂ DE 
CREATIVITATE (realizarea unei lucrări de 
compoziție după o temă extrasă de unul 
dintre concurenți, din subiectele 
elaborate de comisia de concurs în ziua 
desfășurării concursului). 

2 Chimie, Biologie, 
Geografie 

Biologie Biochimie IF  Biologie  -Chimie  
1. Eseu motivațional elaborat în prealabil conform structurii ce va fi prezentată în 
”Metodologia de admitere” = 25% 
2. Media examenului de bacalaureat = 75% 
 

 

Biologie IF 

Chimie Biochimie tehnologică IF 

Chimie IF 

Chimie (în limba engleză) IF 
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Chimie informatică IF  
Geografie 

1. Eseu motivațional elaborat în prealabil conform structurii ce va fi prezentată în 
”Metodologia de admitere”. Eseul va fi susținut oral în fața Comisiei de admitere și 
evaluat cu calificativul ”admis” sau ” respins”. 
2. Media examenului de bacalaureat. 

 

Geografie Geografia turismului IF 

Geografie IF 

Planificare teritorială IF 

Ştiința mediului Chimia mediului IF 

Ecologie şi protecția mediului IF 

Ştiința mediului IF 

3 Drept şi Ştiinţe 
Administrative 

Drept Drept IF/IFR 1. Concurs de admitere - proba de specialitate: Test de verificare a abilităților 
lingvistice şi de raționament 

2.  Media de admitere: 50% medie probă de specialitate,  50% medie bacalaureat 

4 Economie şi de 
Administrare a 
Afacerilor 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerțului, turismului şi 
serviciilor IF 

Proba eliminatorie (interviu motivațional 
pe baza unei scrisori de intenție 
elaborată în prealabil 
(conform unei structuri care va fi 
prezentată în cadrul Metodologiei de 
admitere). 

Concurs de admitere (evaluarea 
dosarului: media de bacalaureat și 
anumite note obținute la bacalaureat). 

Cibernetică, statistică 
şi informatică 
economică 

Informatică economică 
IF 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune IF/ID 

Economie Economie agroalimentară şi a mediului IF 

Economie generală şi comunicare 
economică 

IF 

Economie şi afaceri 
internaționale 

Economie şi afaceri internaționale 
IF/ID 

Finanțe Finanțe şi bănci IF/ID 

Finanțe şi bănci (în limba engleză) IF 

Management Management IF/ID 

Management (în limba franceză) IF 

Marketing Marketing IF 

5 Educaţie Fizică şi 
Sport 

Educație fizică şi sport Educație fizică şi sportivă IF/FR Test de evaluare motrică 50% Media de bacalaureat 50% 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială IF 

6 Fizică Fizică Fizică IF Interviu motivațional pe baza unei 
scrisori de intenție elaborată în prealabil, 

Concurs de admitere cu evaluarea 
dosarului: media de bacalaureat cu Fizică informatică IF 



 

4 
 

Fizică medicală 
IF 

conform unei structuri care va fi 
prezentată în cadrul Metodologiei de 
admitere – Admis/respins. 

excepția celor cu diplome Sălceanu, de 
merit, olimpiade, etc., care sunt admiși 
cu media  10(zece). 

7 Litere, Istorie şi 
Teologie 

Istorie Istorie 
IF 

 60% nota de la interviu motivațional 

 40% media generală de la examenul de bacalaureat 

Limbă şi literatură Filologie clasică (limba şi literatura 
latină) - Limba şi literatura română/ O 
limbă şi literatură modernă (engleză, 
franceză, germană, italiană, spaniolă) 

IF 

 40% nota de interviu motivațional 

 40% nota de la testul de competență lingvistică sau interviu la a doua probă 
aleasă 

 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

Limba şi literatura engleză – Limbi şi 
literaturi moderne (franceză, germană, 
italiană, spaniolă)/ Limba şi literatura 
latină/ Limbă şi literatură română 

IF 

- 80% notele de la cele două teste sau interviuri pentru cele două limbi alese (în 
proporție egală, 40% + 40%), după cum urmează: 

 test la limba română 

 test de competență lingvistică: limbile engleză, franceză, germană, spaniolă 

 interviu: limbile italiană, sârbă, rusă, latină 
- 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

Limba şi literatura franceză – Limbi şi 
literaturi moderne (engleză, germană, 
italiană, spaniolă)/ Limba şi literatura 
latină/ Limbă şi literatură română 

IF 

Limba şi literatura germană – Limbi şi 
literaturi moderne (engleză, franceză, 
italiană, spaniolă)/ Limba şi literatura 
latină/ Limbă şi literatură română 

IF 

Limba şi literatură română  –O limbă şi 
literatură modernă 

IF 

Limba şi literatura rusă – Limbi şi 
literaturi moderne (engleză, franceză, 
germană, italiană,  spaniolă)/ Limbă şi 
literatură latină/ Limbă şi literatură 
română 

IF 

Limba şi literatura sârbă şi croată – 
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 
franceză, germană, italiană, spaniolă)/ 
Limba şi literatura latină/ Limbă şi 
literatură română 

IF 

Limbi moderne 
aplicate 

Limbi moderne aplicate 
IF 

- 80% notele de la cele două teste de competență lingvistică  pentru cele două limbi 
străine alese (în proporție egală, 40% + 40%) 
- 20% media generală de la examenul de bacalaureat 
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Studii culturale Studii culturale 
IF 

-40% nota de la interviu motivațional 
-40% media generală de la examenul de bacalaureat 
-20% nota de la disciplina Limba şi literatura română de la bacalaureat 

Teologie Teologie ortodoxă pastorală 
IF 

-50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă 
-10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale 
-40% media generală de la examenul de bacalaureat 

8 Matematică şi 
Informatică 

Informatică Informatică IF N1 - media generală bacalaureat 
N2 – nota la proba matematică sau informatică bacalaureat. Lipsa notei se 
echivaleaza cu nota 4. 
N3- nota la proba scrisă la matematică sau informatică 
 
Media de admitere se calculeaza ca medie aritmetica a celor mai mari doua valori 
dintre N1, N2 si N3.  
 

Informatică (în limba engleză) IF 

Informatică aplicată IF 

Matematică Matematică IF 

Matematică informatică IF 

Matematici aplicate IF 

9 Muzică Muzică Interpretare muzicală – canto IF 1. Probă practică eliminatorie - notată cu admis/respins, specificǎ fiecǎrei 
specializǎri; 
2.Etapa I de examene - conțimȃ nd 2-3 subprobe ȋ n funcție de 
 specializare, cu o pondere de 40% din media finalǎ; 
3.Etapa a II-a de examene - conținȃ nd 1-3 subprobe ȋ n funcție de 
specializare, cu o pondere de 50% din media finalǎ; 
4.Media de la bacalaureat, cu o pondere de 10% din media finalǎ. 

Interpretare muzicală – instrumente IF 

Pedagogie muzicală IF 

Teatru și artele 
spectacolului 

Artele spectacolului (actorie)  IF 

Artele spectacolului (actorie) (în limba 
germană) 

IF 

10 Sociologie şi 
Psihologie 

Asistență socială Asistență socială IF/ID Eseu motivațional 25% și media examenului de bacalaureat-75% 

Psihologie Psihologie IF Probă abilitați cognitive (abilități lingvistice și de raționare) -25% și media 

examenului de bacalaureat-75% 
 

 

Resurse umane IF 

Sociologie IF 

Ştiințe ale educației Pedagogia învățământului primar şi 
preşcolar 

IF 
Probă aptitudini muzicale (admis/respins); notă probă dicție și comunicare - 50% și 

media examenului de bacalaureat-50% 

Pedagogie IF Notă interviu motivațional 50% și media examenului de bacalaureat 50% 

Psihopedagogie specială IF 

11 Ştiinţe Politice, 
Filosofie şi 
Ştiinţe ale 
Comunicării 

Filosofie Filosofie IF -  proba 1 scrisă (opțional): un eseu cu tema impusa pornind de la un citat la prima 
vedere, cu ponderea de 30% 
-  proba 2 - media de bacalaureat – pondere de 100% în cazul celor care nu opteza 
pentru proba 1, respectiv pondere de 70% din media de admitere pentru cei care 
opteaza și pentru proba 2.  
 

Relații internaționale şi 
studii europene 

Relații internaționale şi studii europene IF 

Relații internaționale şi studii europene 
(în limba germană) 

IF 

Ştiințe ale comunicării Științe ale informării și documentării IF 
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Comunicare şi relații publice IF 

Jurnalism IF 

Publicitate IF 

Ştiințe politice Ştiințe politice IF 

 


