
Facultatea de Litere și Arte ( http://litere.ulbsibiu.ro ) 

Criterii de selecție / admitere la programele de studii de MASTER 

anul universitar 2019-2020 
 

Programul de studii 

Număr maxim 
de locuri 
conform 
ARACIS 

Tipul de 
concurs 

și/sau 
proba/probele 

de 
concurs 

Criteriul/criteriile de selecţie 
și/sau 

Modul de calcul al 
notei/mediei de admitere 

Limba şi literatura engleză 40 

Probă  
scrisă *) 

Nota probei scrise (100%) 

Limba şi literatura română 20 

Teoria şi practica traducerii şi 
interpretării. Limba engleză 

25 

Teoria şi practica traducerii şi 
interpretării. Limba franceză 

25 

Comunicare interculturală în 
domeniul economic. Limba 
germană 

40 

Profesor documentarist 30 

Teoria şi practica managementului 
instituţiilor şi evenimentelor culturale 

15 

Arta interpretării caracterelor 
dramatice 

15 
Probă de 

aptitudini *) 
Nota probei de aptitudini 

(100%) 

 

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă;  

*) pentru tematica și bibliografia probelor scrise și de aptitudini accesați site-ul facultății 

 

Calendarul concursului de admitere 

Concursuri cu probă de aptitudini Concursuri cu probă scrisă 

Sesiunea 1 (vară) Sesiunea 2 (toamnă) Sesiunea 1 (vară) Sesiunea 2 (toamnă) 

● Înscriere: 
      15-22 iulie 2019 
● Perioada de concurs:  
      25 iulie 2019 
●Afişarea rezultatelor:  
      26 iulie 2019 
● Confirmare locuri:  
      26-30 iulie 2019 
● Rezultate finale:  
      31 iulie 2019 

● Înscriere:  
        9-17 septembrie 2019 
● Perioada de concurs:  
         19 septembrie 2019  
   ● Afişarea rezultatelor:  
         20 septembrie 2019 
● Confirmare locuri:  
   20-23 septembrie 2019 
● Rezultate finale:   
    24 septembrie 2019 

● Înscriere:  
15-20 iulie 2019 

● Perioada de concurs: 
           22 iulie 2019 
● Afişarea rezultatelor:  
        23 iulie 2019 
● Contestații: 
        24-25 iulie 2019 
● Afişarea rezultatelor  
              după contestații:  
        26 iulie 2019 
● Confirmare locuri:  
        26-30 iulie 2019 
● Rezultate finale:  
        31 iulie 2019 

● Înscriere:  
9-14 septembrie 2019 

● Perioada de concurs: 
        16 septembrie 2019 
● Afişarea rezultatelor:  

17 septembrie 2019 
● Contestații: 
     18-19 septembrie 2019 
● Afişarea rezultatelor  
              după contestații:  
        20 septembrie 2019 
● Confirmare locuri:  

20-23 septembrie 2019 
● Rezultate finale:   

24 septembrie 2019 

Pentru alte detalii accesați site-ul facultății la adresa: http://litere.ulbsibiu.ro . 
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http://litere.ulbsibiu.ro/

