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Anexa 8 - Griterii de admitere gi conditii speciale - FACULTATEA DE $TllNTE

1. Considerafii generale

Facultatea de $tiinte organizeazd Concurs de admitere la urmatoarele forme de
invSldmdnt:

- studii universitare de licenfd zi, pe locuri subventionate de la bugetul de stat gi pe locuri cu
taxd de gcolarizare;

- studii universitare de masterat zi, pe locuri subvenlionate de la bugetul de stat gi pe locuri
cu taxd de gcolarizare;

Domeniile de licent5, specializdrile gi cifrele de gcolarizare sunt prezentate in Anexa 8.1 care
face parte integrantd din acest Regulament.

Probele de concurs pe domenii de licentd 9i modalitatea de calculare a mediei de admitere sunt
prezentate in Anexa 8.1, iar programa de concurs pentru domeniul Educa[ie fizicd gi sport este
prezentatd tn Anexa 8.2; anexele fac parte integrantd din prezentul Regulament.

Probele de concurs pe domenii de masterat gi modalitatea de calculare a mediei de admitere
sunt prezentate in Anexa 8.3.

Concursul se poate desfSgura in doud sesiuni in perioada iulie - septembrie 2020. A doua
sesiune de admitere se defSgoard, cu acordul comisiei de admitere a Facultd[ii de $tiinte, in functie
de numirul de locuri (bugetare gi cu taxd) la studiile de licentd 9i masterat rdmase neocupate dupd
prima sesiune de admitere. Calendarul admiterii este detaliat astfel:

a) Calendarul admiterii la studiile de licenti pentru admiterea in anul l, toate domeniile:

al) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de licenti, forma de invitimint zi
(admiterea in anul l)

Pentru toate domeniile de licentd (cu excep[ia domeniului Educalie Fizicdr gi Sport) calendarul
activitd[ilor de admitere este urmdtorul:

. 13 - 18 iulie 2020 inscrieri

. 20 iulie 2020 afigarea listelor ini[iale

. 20 iulie 2020 pdni la ora 14,00 perioadd de depunere a contestatiilor

. 2l iulie 2020 afigarea listelor ini[iale dupd rezolvarea contesta[iilor

. 21 - 24 iulie 2020 perioada de confirmare - locuri bugetate gi locuri cu taxd

. 27 iulie 2020 afigarea listelor cu rezultatele finale dupd confirmdri - locuri bugetate 9i cu taxd

Confirmarea constd in completarea figei de Tnscriere in anul l, semnarea contractului 9i achitarea
primei trange din taxa de gcolarizare pentru studentii cu taxd (inscriere in anul l);

Atentie: neconfirmarea in perioada stabilitd duce la eliminarea candidatului din listele candidatilor
reugi[i (de pe listele cu locurile bugetate 9i locurile cu taxd);
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La domeniul EDUCATIE FIZICA Sl SPORT se aplice urmatorul calendar:
. 13 - 17 iulie 2020 inscrieri
. 18 - 19 iulie 2020 probe practice
. 20 iulie 2020 afigarea listelor ini[iale (nu se admit contesta[ii la probele practice)
, 21 - 24 iulie 2020 perioada de confirmare - locuri bugetate gi locuri cu taxd
. 27 iulie 2020 afigarea listelor cu rezultatele finale dup6 confirmdri - locuri bugetate 9i cu taxd

a2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere (daci comisia de admitere a Facultdfii
de $tiinte a decis desfdgurarea acesteia) la studiile de licenti, forma de invitimint zi
(admiterea in anul I)

Pentru toate domeniile de licentd (cu excep(ia domeniului Educa[ie Fizicd gi Sport) calendarul
activitd{ilor de admitere este urmdtorul:

o $ - 1 1 septembrie 2020 inscrieri
. 14 septembrie 2020 afigarea listelor initiale
. 14 septembrie 2020, ora 14,00 - perioadd de depunere a contestatiilor
. 15 septembrie 2020 afigarea listelor iniliale dupd contestatii
. 16 - 18 septembrie 2020 perioada de confirmare
. 21 septembrie 2020 aligarea listelor cu rezultatele finale dupd confirmdri

Confirmarea constd in completarea figei de inscriere in anul l, semnarea contractului 9i achitarea
primei trange din taxa de gcolarizare pentru studen[ii cu taxd (inscriere in anul l);
Atentie: neconfirmarea in perioada stabilitd duce la eliminarea candidatului din listele candidatilor
reugi[i (de pe listele cu locurile bugetate gi locurile cu taxd);

La domeniul EDUCATIE FIZICA Sl SPORT, se aplicd urmdtorul calendar:
o 6 - 11septembrie2020 inscrieri
. 12 septembrie 2020 probe practice
. 14 septembrie 2020 afigarea listelor ini[iale (nu se admit contestalii)
. 16 - 18 septembrie 2020 perioada de confirmare
. 21 septembrie 2020 afigarea listelor cu rezultatele finale dupd confirmdri

Confirmarea constd in completarea figei de inscriere in anul l, semnarea contractului gi achitarea
primeitrange din taxa de gcolarizare pentru studen[ii cu taxd (inscriere in anul l);
Atentie: neconfirmarea in perioada stabilitd duce la eliminarea candidatului din listele candida[ilor
reugiti (de pe listele cu locurile bugetate gi locurile cu taxd);

b) Calendarul admiterii la studiile de masterat pentru admiterea in anul l, toate domeniile:
b1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de master
. 13 - 17 iulie 2020 inscrieri
. 18 iulie 2020 probd admitere
. 20 iulie 2020 afigarea listelor ini[iale
. 20 iulie 2020 pAnd la ora 14,00 perioadd de depunere a contestatiilor
. 21 iulie 2020 afigarea listelor initiale dupi rezolvarea contesta[iilor
. 21 - 24 iulie 2020 perioada de confirmare - locuri bugetate gi locuri cu taxd
. 27 iulie 2020 afigarea listelor cu rezultatele finale dupd confirmdri - locuri bugetate gi cu taxd
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Confirmarea constd in completarea figei de inscriere in anul l, semnarea contractului gi achitarea
primei trange din taxa de gcolarizare pentru studentii cu taxd (inscriere in anul l);

Atentie: neconfirmarea in perioada stabilitd duce la eliminarea candidatului din listele candida[ilor
reugi[i (de pe listele cu locurile bugetate 9i locurile cu taxd);

b2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere la studiile de master
o $ - 11 septembrie 2020 inscrieri
. 12 septembrie 2020 probEr admitere
. 14 septembrie 2020 afigarea listelor initiale
. 16 - 18 septembrie 2020 perioada de confirmare
. 21 septembrie 2020 afigarea listelor cu rezultatele finale dupd confirmdri

Confirmarea constd in completarea figei de inscriere in anul l, semnarea contractului gi achitarea
primei trange din taxa de gcolarizare pentru studen[ii cu taxi (inscriere in anul l);
Atentie: neconfirmarea in perioada stabilitd duce la eliminarea candidatului din listele candida[ilor
reugili (de pe listele cu locurile bugetate gi locurile cu taxd);
Locurile rdmase neocupate (bugeUtaxdJ se scot la concurs in sesiune a de toamnd

Perioada de inscriere (gi automat perioada de confirmare 9i data afigdrii listelor finale) se poate
prelungi, la cererea catedrelor/departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei hotdrdri a

comisiei de admitere pe facultate.
Numdrul de locuri aprobate, pe domenii de licen[d, se afigeazS, cel mai tdrziu,la data inceperii

inscrierilor gi sunt cuprinse in prezenta anex5.

2. Procedura de inscriere

1. inscrierea candidalilor se face pe domenii de licen[d la sediul facultdlii, in perioadele anun[ate.
2. inscrierea la concursul de admitere se face personal de citre candidat, pe baza c6(ii de

identitate / pagaportului sau de cdtre o altd persoand, in numele candidatului, pe baz6 de
procurd notariald.

3. Actele necesare la inscriere sunt:
- CERERE TIP DE ittSCruenE (se obline la inscriere de la comisia de inscriere)
- DECLARATTE DE CONSTMTAMANT PRIVTND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSOANAL (GDPR) (se obtine la inscriere de la comisia de inscriere)
- DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diplomd echivalentd cu aceasta, in original / copie

legalizatd (la notar) / copie certificatd "Conform cu originalul" de cdtre persoanele care au
atribulii desemnate in acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultdlii.
Absolventii promotiei 2020 pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverin[a
eliberatd de liceu, in care se mentioneazd media generald de bacalaureat, cdt gi notele
obtinute la probele sus[inute, precum gi foaia matricol6 (in original / copie legalizati (la
notar) / copie certificatd "Conform cu originalul" de cdtre persoanele care au atributii
desemnate in acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultilii).

- CERTIFICATUL DE NA$TERE in copie legalizatd;
- FOTOCOPIE dupa actul de identitate;
- ADEVERINTA MEDICALA TIP; pentru Tnscrierea la domeniul EDUCATIE FIZICA 9l

SPORT, candidalii vor prezenta ADEVERNTA MEDICALA (inclusiv E.K.G.), vizatd de
Dispensarul medico-sportiv.

- 3 FOTOGRAFIItip buletin de identitate;
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- ADEVERINTA din care se rezulte calitatea de student integralist in sesiunea de vard,
pentru studen(ii la a doua specializare, chiar daci inscrierea se face pentru admiterea de
toamnd;

- DIPLOMA Oe LICENTA SAU DE ABSOLVTRE sau EGHTVALENTA, in original / copie
legalizati (la notar) / copie certificatd "Conform cu originalul" de citre persoanele care au
atribulii desemnate in acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultdlii,
pentru studii postuniversitare, master;

- 1 DOSAR PLIG;
- CHITANTA Oe PLATA A TAXEI DE INSGRIERE pentru organizarea 9i desfSgurarea

concursului de admitere, conform Hotdrdrii Senatului Universitdtii "LUCIAN BLAGA" din
Sibiu.

Taxa de inscriere la concursul de admitere se va stabili de cdtre Consiliul de Aministrafie al

ULBS si se va aproba in Senatul Universitdli. Taxa de Tnscriere se pldtegte o singurd datd,
indiferent de numdrul de inscrieri la specializarile din facultate.

Observafie: Beneficiazd de scutire la plata taxei de inscriere candidatii care se incadreazi in
una din situaliile reglementate la art. 23lin. (3) din Regulamentul de admitere al ULBS.

Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat. Cuantumul taxelor de inscriere se aprob[
de Senat.
4. La Facultatea de $tiinte (cu exceptia domeniului Educatie Fizicd gi Sport) vor fi declara[i admigi

cu media de admitere 10, urmdnd procedura standard de inscriere, candidatii care au ob[inut,
in perioada studiilor liceale, rezultate deosebite (locurile I, ll 9i lll, menliune) la olimpiadele
interna[ionale 9i nalionale recunoscute de MENCS. Pentru ordonarea acestor candida[i se
afolosesc criteriile prezentate la punctul C.3 al prezentului regulament. La domeniul Educa[ie
Fizicit gi Sport vor fi declarati cu media de admitere 10 candidatii participani la Jocurile
Olimpice si cei clasali pe locurile l-Vl la Campionatele Europene 9i Mondiale - sporturi olimpice
(pe baza documentelor justificative in original sau copie legalizat6).

5. Conditiile care trebuie indeplinite de candidatii aflali in aceste situa[ii sunt cuprinse in
METODOLOGTA ORGANTZARil $r DESFA$URAR|r CO]TICURSULUT DE ADMTTERE iN ANUL
2020 la Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu.

6. Studentii care doresc sd urmeze a doua specializare se pot inscrie la concursul de admitere
numai dacd sunt integraligti pAni in sesiunea de vari, inclusiv, a anului universitar 2019-
2020.

7. inscrierea fiecdrui candidat se face pe domenii de licenld. Domeniile pentru care se
organizeazd concurs de admitere sunt prezentate in Anexa 8.1.

8. To[i candida[ii vor mentiona pe cererea de inscriere un numdr de telefon gi o adresd de e-mail
la care sd poatd fi anunta[i asupra unor neclaritali din dosarul lor sau in situa[ii in care sunt
implicali, pe timpul desfdgurdrii lucrdrilor concursului de admitere. La inscriere fiecare candidat
va primi un pliant cu instruc[iuni privind procedura de confirmare a locului ocupat prin concurs.
Fiecare candidat va consemna in figa de inscriere limba striind ce doregte sd o studieze in
facultate.

9. Un candidat poate fi admis 9i inmatriculat ca student la cel mult doui programe de studii
concomitent, indiferent de instituliile de invdtdmdnt care le ofer6. Un candidat declarat admis
poate beneficia de finan[are de la bugetul de stat pentru un singur program de licen[6, pentru
un singur program de master 9i pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat
admis la mai multe facultati opteazd pentru programul de studii care va fi finan[at de la bugetul
de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare
anterior absolvit, dupd caz, in original, la facultatea pe care doregte sd o urmeze, respectdnd
termenul de depunere stabilit de aceasta din urmd.

10. Pot candida la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, cetd[enii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor apa(indnd Spaliului European 9i ai Confederatiei Elvetiene in
aceleagi conditii prevdzute de lege pentru cetd[enii romdni, inclusiv in ceea ce privegte taxele
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de gcolarizare. Recunogaterea studiilor efectuate de acegtia in tara de domiciliu se va realiza in
conformitate cu prevederile art. 6 alin.12 din Regulamentul de admitere al ULBS, fiecare
candidat avdnd obligatia de a prezenta, la tnscrierea la concurs, atestatul de recunoagtere a
studiilor.

11.in toate cazurile gi pentru toate tipurile de studii, diplomele echivalente obfinute in
striinitate trebuie si fie recunoscute, ca atare (bacalaureat, licenld sau master), de citre
Centrul Nalional de Recunoastere 9i Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul
M inisterul u i Educaliei Na!ionale(http://www. cnred.ed u. ro/).

l2.Candidalii din categoria RomAni de pretutindeni suslin admiterea in condi{iile stabilite de
regulament pentru ceilalli candidali.

3. Clasificarea candidatilor

1. Media generald de admitere se calculeazd ca medie ponderatd cu doud zecimale, fdrd
rotunjire.

2. Dupd incheierea inscrierilor gi desfigurarea probei practice la domeniul Educatie fizicd gi sport,
Comisia de admitere realizeazd clasificarea candidatilor la fiecare domeniu de licen[5, in
ordinea descrescdtoare a mediilor generale de admitere obtinute prin concurs.

3. Ordinea de clasificare rezultatd in urma admiterii va fi utilizatd 9i pentru repartizarea locurilor
finanlate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidali din fiecare
domeniu.

4. La domeniul EDUCATIE FIZICA $l SPORT, sunt clasificali ca RESPIN$l candidalii care nu
obtin nota minimd 5.00 la proba de concurs.
Pentru domeniul EDUCATIE FIZICA $l SPORT vorfi afigate la panourile admiterii incd de la
inceperea inscrierilor, prin grija Colectivului de specialitate gi av6nd aprobarea Comisiei de
admitere, grilele gi algoritmii de conversie a rezultatelor tehnice de la probele practice in note.
La fiecare probd de concurs de la domeniul EDUCATIE FIZICA gt SeOnT vor fi afigate, la loc
vizibil, prin grija Comisiei numite pentru desfdgurarea probei gi a Colectivului de specialitate,
rezultatele tehnice obtinute de fiecare candidat care a desfagurat respectiva prob5.

Nu se admit contestatii pentru probele de aptitudini sportive.
5. Candidatii inscrigi la programul de studii Ecology and Environmental Protection cu predare in

limba englezd, trebuie sd suslina o probd de competenfi lingvisticd in limba englezi, care
este eliminatorie, notata cu admis/respins. La aceastd probd se recunosc certificatele/atestatele
lingvistice prezentate in Anexa 2 a Regulamentului de organizare si desfdgurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universitalii "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul
universitar 2020-2020.

6. La domeniile Ecologie gi Proteclia Mediului gi Biologie in cazul egalitatii mediilor generale de
admitere, se aplici o procedurd de departajare care ia in considerare, in ordine

a) Nota la Proba E.d de la bacalaureat.
b) Nota la Proba E.c de la bacalaureat.

La domeniile lnformaticd gi Matematica in cazul egalitalii mediilor generale de admitere, se

aplicd o proceduri de departajare care ia in considerare, in ordine
a) Nota la Proba E.c de la bacalaureat.
b) Nota la Proba E.d de la bacalaureat.

Pentru domeniul EDUCATIE FIZICA $l SPORT procedura de departajare ia in considerare,
in ordine:

a) Suma notelor care concure la calculul mediei generale de admitere
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b) Nota la proba de mdiestrie sportiva (SPM)/ nota la traseul tehnico aplicativ
(EFS).

4. Ocuparea locurilor subventionate de la buget pentru studiile de licenti

1. Pentru fiecare domeniu de licentd, se intocmesc urmetoarele liste:
a) lista candidafilor admiqi pe locurile cu subventie de la bugetul de stat (AB)
b) lista candida[ilor care sunt admigi pe locurile cu taxi (AT);
c) lista candidalilor respingi temporar (candidaliin agteptare - RT);
d) lista candidatilor respingi definitiv (medii de admitere sub 5.00), in ordine alfabeticd

(RD).

Dacd, pe ultimul loc al listei AB (admis buget), AT (admis taxi), RT (respinsi temporar) sunt
mai multi candida[i cu aceeagi medie, atunci acegtia se departajeazd gi se declard admis
numai primul candidat astfel clasificat (cap. 3, art. 6).

in cazul in care un candidat este declarat admis la mai multe domenii de licen[d, acesta poate

opta pentru calitatea de student pe un loc fdri taxd numai la unul din domeniile de licenld.

2. Candidatii declarati admigi pe locurile bugetate vor confirma ocuparea locurilor (dobdndite
prin concurs) completind 9i semndnd contracte de studii 9i depunind la dosarul de
concurs diplomele de absolvire, in original, dupd caz (diplome de bacalaureat, diplome de
licenld etc.). De asemenea trebuie sd depund o cerere tip de inscriere in anul I de studii in
perioada 21 -24 iulie 2020, pentru cei admigi la prima sesiune de admitere, respectiv 16 - 18
septembrie 2020, pentru cei admigi la a doua sesiune, pentru studiile de licenld si master, la
sediul facultdtii.

3. ln conformitate cu Metodologia ULBS, la Facultatea de $tiinte pot fi inmatriculati in an superior,
in regim cu taxd, candidatii declarati admigi care provin de la alte universitdti de stat sau
private, formele de inv6!6m6nt cu frecvenld sau l.D. Candida[ii aflati intr-o astfel de situatie
depun, la inscrierea la concursul de admitere, o cerere de trecere in an superior. Comisia de
admitere stabilegte lista candidalilor care se inmatriculeazd in an superior 9i anul in care se
in matricule azd fiecare sol icitant.

4. Studentii la a doua facultate declarati admigi pe locurile cu subventie de la bugetul de
stat, la inscrierea in anul I de studii, trebuie sd igi prezinte in scris qi opfiunea privind
facultatea, domeniul de licenti pe care doregte sd il urmeze in regim bugetar. Dacd
aceastd op[iune este pentru Facultatea de $tiinte, atunci acegtia depun gi diploma de
bacalaureat in original. Dacd acegti candidati opteazd pentru regimul cu taxd la Facultatea de
$tiinte, locurile bugetate eliberate rdm6n Tn concurs pentru procedura de glisare.

5. Candidatii admigiin regim bugetar la studiile de licentd 9i la alt domeniu de licenti din U.L.B.S.
sau la altd universitate gi care doresc sd urmeze in paralel cele dou5, trebuie sd se inscrie
dupd procedura prevdzutd la articolul anterior.

6. Gandidatii care nu se inscriu in anul l, domenii de licenti, pini la data de 24 iulie 2020,
pentru cei admigi la prima sesiune de admitere, respectiv 18 septembrie 2020, pentru cei
admigi la a doua sesiune de admitere, se consideri retragi gi pierd locul ocupat prin
concurs.

7. La data 27 iulie 2020, respectiv 21 septembrie 2020, in cazul organizdrii celei de a doua
sesiuni de admitere, Comisia de admitere realizeazi definitivarea listelor admigilor pe
locurile cu subvenfie de la bugetul de stat (AB), printr-o proceduri de glisare gi va afiga
aceste liste. De pe listele ini[iale, sunt eliminati candidatii care nu au confirmat ocuparea
locului p6ni la data de 24 iulie 2020, pentru cei admigi la prima sesiune de admitere, respectiv
18 septembrie 2020, pentru cei admigi la a doua sesiune de admitere gi sunt inclugi, pentru
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completarea locurilor, in ordine descrescdtoare a mediilor de admitere, canditatii de pe lista AT,
indiferent dacd au depus sau nu o cerere pentru ocuparea locurilor cu taxd.

8. Toli candidatii inscrigi pe locurile subventionate de la buget, care au urmat o altd specializare
pe locuri subvenlionate de la bugetul de stat, trebuie sd declare acest fapt pe figa de inscriere
la facultate, mentiondnd facultatea/colegiul la care au beneficiat de o parte a subven[iei gi

numdrul de ani subventionati.
f. in situatia in care un candidat care a ocupat in sesiunea de vard un loc subvenlionat de la

bugetul de stat, se retrage inaintea finalizdrii sesiunii de toamnd, locul subvenfionat de la
bugetul de stat va fi ocupat de candidatul cu media de admitere maximS, indiferent dacd acesta
s-a inscris in sesiunea de vard sau sesiunea de toamnd.

1.

5. Ocuparea Iocurilor cu taxi la studiile de licenti

Candidalii admigi pe locuri cu taxi vor confirma ocuparea locurilor prin completarea si
semnarea contractelor de studii si a celor de gcolarizare, prezentarea diplomelor de
studiiin original (dacd candidalii nu urmeazd sau nu vor urma gi alte programe de studii) sau
a adeverinlelor care indici facultilile la care acestea sunt depuse (numai dacd candidalii
urmeazd sau vor urma studiile pe locuri bugetate in alte pdrfi) 9i a chitanlelor care confirmi
achitarea primelor rate ale taxelor de studii.
Candidatii care nu se inscriu in anul I precum gi cei ce nu achiti taxa de gcolarizare, pdnd la
datele mentionate, se considerd retragi gi pierd locul cu taxd ocupat prin concurs.
Ocuparea locurilor cu taxd la studiile de licentd cursuri de zi, la toate domeniile de licenld, se
face de cdtre candidatii care au obfinut media de admitere de minimum 5 (cinci), sau un
numdr de puncte echivalent, la concursul de admitere la studiile de licen[d, adicd se gdsesc pe
listele AT sau RT ale domeniului de licen[d la care au concurat. Pot ocupa locuri cu taxd 9i
candidalii licen[ia[i care doresc sd urmeze studii la o noud specializare.
Candidalii respingi temporar (candidafi in agteptare) pot fi admigi daci unii candidali
declarali admigi se retrag, nu confirmd ocuparea locului oblinut prin concurs pdnd la
sfdrgitul perioadei de confirmare a ocupdrii locurilor..
Candidafii respingi temporar (candidali in agteptare) care doresc riminerea in concurs
(in vederea reclasificdrii candidalilor ca urmare a retragerii unor candidali gi neconfirmdrii
ocupdrii locurilor de citre allii) trebuie si completeze dosarele de concurs, in perioada de
confirmiri stipulati de prezentul regulament, cu diplomele de absolvire in original sau
adeverinlele care atestd facultilile la care acestea sunt depuse, respectiv trebuie si achite
prima rati de studii sivor prezenta chitanla aferentd.
Potrivit Metodologiei ULBS, la Facultatea de $tiinte studentiiinscrigi la a doua facultate care au
obtinut cel putin media 5 (cinci) la concursul de admitere au asigurat locul pe listele admigilor
pentru gcolarizare cu taxd.
La data de 27 iulie 2020, in cazul primei sesiuni de admitere, respectiv 21 septembrie 2020,
in cazul organizdrii celei de a doua sesiuni de admitere, Concursul de admitere la studiile de
licentd, se considerd incheiat. Orice revendicdri de drepturi, dupd aceastd datd, nu mai sunt
posibile

6. Studii de masterat

Pentru admiterea la programele de masterat se sus[ine o probd oral6 sau scrisd. Tipul probei
aferent fiecdrui program de studiu este prezentat in Anexa 8.1.
Tematica gi bibliografia pentru problele de concurs sunt prezentate in Anexa 8.3.
Clasificarea candidatilor se face in ordinea descrescdtoare a mediilor de admitere, calculatd
conform Anexei 8.1. ln cazul egalitalii mediilor la clasificarea candidatiilor, procedura de
departajare pentru masterat este urmdtoarea:

a) Nota ob[inuti la proba scrisd a examenului de licentd

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.
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b) Media de la bacalaureat
4. Pentru studiile universitare de masterat, candidalii trebuie sd fie absolvenli licenliali, din

invSldmdntul de stat sau particular.

7. Contesta[ii

1. Contestaliile se depun la secretariatul Facultalii de $tiin!e, in data de 20 iulie 2020 pentru
sesiunea de vard, respectiv 14 septembrie 2020 pentru sesiunea de toamnd.

2. La probele practice aferente domeniului Educalie Fizicir gi Sport, nu se admit contestalii.
Atentie: Perioada de inscriere (gi automat perioada de confirmare 9i data afigdrii listelor finale) se
poate prelungi, la cererea departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei hotdr6ri a comisiei de
admitere pe facultate aprobate de Comisia Centrald de Admitere a ULBS.


