Facultatea de Litere și Arte (http://litere.ulbsibiu.ro )
Criterii de selecție / admitere la programele de studii de LICENȚĂ
anul universitar 2021-2022
Programul de studii

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: Engleză,
Germană, Franceză

Ştiinţe ale informării şi documentării
Teatrologie - Management cultural

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

Concurs de
admitere pe bază
de dosare online

Media obţinută la
examenul de
bacalaureat

75
60
50
100
40
100
25
12

Artele spectacolului – Actorie

12

Concurs mixt:
(probe de
aptitudini și media
examenului de
bacalaureat), cu

Artele spectacolului – Coregrafie

15

respectarea măsurilor
de distanțare socială

● Probă eliminatorie: Proba
de aptitudini 1*
● Probă de concurs: Probă
de aptitudini 2* notată: 80%
● Media examenului de
bacalaureat: 20%

●

Notă: Candidaţii vor depune la
Comisia de concurs un dosar care să
cuprindă portofoliul propriu pentru
probele de concurs.

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; * pentru structura și tematica probelor accesați site-ul facultății

Calendarul concursului de admitere
Artele spectacolului (Actorie),
Celelalte programe de studii
Artele spectacolului (Coregrafie)
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 2 (toamnă)
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 2 (toamnă)
● Înscriere:
● Înscriere:
3-8** septembrie 2021
8-15** iulie 2021
● Perioadă validare dosare:
● Perioadă validare dosare:
3-8*** septembrie 2021
8-15*** iulie 2021
● Perioada de concurs:
● Perioada de concurs:
9-10 septembrie 2021
16-17 iulie 2021 (probe de
(probe de aptitudini pentru
aptitudini pentru
Actorie și Coregrafie)
Actorie și Coregrafie)
●Afişarea rezultatelor:
● Afişarea rezultatelor:
13 septembrie 2021
21 iulie 2021
● Confirmare locuri:
● Confirmare locuri:
13-15 septembrie 2021
21-24 iulie 2021
● Rezultate după confirmarea
● Rezultate după confirmarea
locului:
locului:
16 septembrie 2021
26 iulie 2021
● Perioadă depunere acte studii
● Perioadă depunere acte
în original în urma glisării:
studii în original în urma glisării:
16-17 septembrie 2021
26-29 iulie 2021
și 20 septembrie 2021
● Rezultate finale:
(până la ora 14.00)
30 iulie 2021
● Rezultate finale:
20 septembrie 2021

● Înscriere:
8-17 iulie 2021
● Perioadă validare dosare:
8-19 iulie 2021
● Afişarea rezultatelor:
21 iulie 2021
● Confirmare locuri:
21-24 iulie 2021
● Rezultate după
confirmarea locului:
26 iulie 2021
● Perioadă depunere acte
studii în original în urma
glisării:
26-29 iulie 2021
● Rezultate finale:
30 iulie 2021

** Înscrierile au loc până la ora 14.00
*** Validarea dosarelor are loc până la ora 16.00.

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

● Înscriere:
3-8 septembrie 2021
● Perioadă validare
dosare:
3-9 septembrie 2021
● Afişarea rezultatelor:
10 septembrie 2021
● Confirmare locuri:
13-15 septembrie 2021
● Rezultate după
confirmarea locului:
16 septembrie 2021
● Perioadă depunere
acte studii în original în
urma glisării:
16-17 septembrie 2021
și 20 septembrie 2021
(până la ora 14.00)
● Rezultate finale:
20 septembrie 2021

Facultatea de Litere și Arte ( http://litere.ulbsibiu.ro )
Criterii de selecție / admitere la programele de studii de MASTER
anul universitar 2021-2022

Programul de studii

Număr maxim
de locuri
conform
ARACIS

Limba şi literatura română în epoca
globalizării
Paradigme literare și lingvistice în
context cultural anglofon
Traducere, interpretariat și studii
terminologice (limba engleză)
Comunicare interculturală în
domeniul economic (limba
germană)
Traducere specializată şi
interpretare de conferinţă (limba
franceză)
Studii curatoriale în documentarea
instituţional-educaţională
Teoria şi practica managementului
instituţiilor şi evenimentelor culturale
Arta interpretării caracterelor
dramatice

Tipul de
concurs
și/sau
proba/probele
de
concurs

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

300
Probă orală/
Interviu *

Nota interviu (100%)

30
15

15

Probă de
aptitudini *
cu respectarea
măsurilor de
distanțare socială

Nota probei de aptitudini
(100%)

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă;
* pentru tematica și bibliografia probelor orale și de aptitudini accesați site-ul facultății
Calendarul concursului de admitere
Concursuri pentru programele din domeniul
Concursuri pentru programele din domeniile
Teatru și artele spectacolului
Filologie și Științe ale Comunicării
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 2 (toamnă)
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 2 (toamnă)
● Înscriere:
8-16 iulie 2021
● Perioadă validare
dosare:
8-17 iulie 2021
● Perioada de concurs:
19 iulie 2021
● Afişarea rezultatelor:
20 iulie 2021
● Confirmare locuri:
21-24 iulie 2021
● Rezultate după
confirmarea locului:
26 iulie 2021
● Perioadă depunere acte
studii în original în urma
glisării:
26-29 iulie 2021
● Rezultate finale:
30 iulie 2021

● Înscriere:
3-9 septembrie 2021
● Perioadă validare dosare:
3-10 septembrie 2021
● Perioada de concurs:
11 septembrie 2021
● Afişarea rezultatelor:
13 septembrie 2021
● Confirmare locuri:
13-15 septembrie 2021
● Rezultate după
confirmarea locului:
16 septembrie 2021
● Perioadă depunere acte
studii în original în urma
glisării:
16-17 septembrie 2021 și
20 septembrie 2021 (până la
ora 14.00)
● Rezultate finale:
20 septembrie 2021

● Înscriere:
8-16** iulie 2021
● Perioadă validare dosare:
8-16*** iulie 2021
● Perioada de concurs:
17 iulie 2021
● Afişarea rezultatelor:
20 iulie 2021
● Confirmare locuri:
21-24 iulie 2021
● Rezultate după
confirmarea locului:
26 iulie 2021
● Perioadă depunere acte
studii în original în urma
glisării:
26-29 iulie 2021
● Rezultate finale:
30 iulie 2021

● Înscriere:
3-8 septembrie 2021
● Perioadă validare dosare:
3-9 septembrie 2021
● Perioada de concurs:
10 septembrie 2021
● Afişarea rezultatelor:
13 septembrie 2021
● Confirmare locuri:
13-15 septembrie 2021
● Rezultate după
confirmarea locului:
16 septembrie 2021
● Perioadă depunere acte
studii în original în urma
glisării:
16-17 septembrie 2021 și
20 septembrie 2021 (până la
ora 14.00)
● Rezultate finale:
20 septembrie 2021

** Înscrierile au loc până la ora 14.00
*** Validarea dosarelor are loc până la ora 16.00.

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

