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Acte necesare înscrierii la concursul de admitere organizat de către Facultatea de 
Litere și Arte – sesiunile iulie și septembrie 2019  

(extras din Anexa 5 – Criterii de admitere și condiții speciale) 
 
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 / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată 

„Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, 
din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății. 

 Absolvenţii de liceu din promoţia 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, 
o adeverinţă-tip care să ateste absolvirea liceului şi promovarea examenului de 
bacalaureat și 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 2019 au obligaţia de a depune la facultate diploma 
de bacalaureat în original până în data de 28 iulie 2019 pentru specializările de 
Filologie (Limbi şi literaturi, Limbi Moderne Aplicate), Ştiinţe ale informării şi 
documentării și Teatrologie (Management cultural), iar pentru specializările din 
domeniul Teatru și Artele spectacolului până în data de 29 iulie 2019 (Actorie), 
respectiv 30 iulie 2019 (Coregrafie). Candidații admişi în septembrie 2019 au 
obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până în data de 
19 septembrie 2019, respectiv 22 septembrie 2019 (Actorie și Coregrafie). 
Studenţii declarați admişi la mai multe facultăţi au obligaţia să prezinte diploma de 
bacalaureat în original la facultatea urmată în regim fără taxă și o copie legalizată la 
celelalte facultăți.  

b) certificat de competenţă lingvistică sau foaie matricolă care să ateste studierea 
limbii/limbilor străine timp de 2-4 ani, în cazul candidaţilor care optează pentru 
programele din domeniul Filologie (licență) cu predare în limbi străine (cu excepția 
limbii chineze, unde atestarea competențelor lingvistice este opțională). În situaţia în 
care candidaţii nu au avut posibilitatea să studieze în şcoală limbile străine respective, 
colectivele de specialitate vor crea comisii care, în ziua înscrierii, îi vor testa în 
vederea evaluării, conform Cadrului de Referinţă al Uniunii Europene privind limbile 
străine.  

c) certificatul de naştere în copie legalizată (la notar) / copie certificată „Conform cu 
originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul 
comisiei de admitere de la nivelul facultății; 

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 
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„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 adeverință-tip de absolvire, în 
original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată „Conform cu originalul” de către 
persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere 
de la nivelul facultății, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare; 
candidații din această categorie 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 mai multe facultăţi vor prezenta şi copii ale legitimaţiilor de 
înscriere la celelalte facultăți sau adeverinţe eliberată de secretariatul facultăţilor la 
care au făcut celelalte înscrieri.  

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, 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. 
 


