ADMITERE 2016
FACULTATEA DE ŞTIIN
TIINŢE
TIIN E SOCIOSOCIO-UMANE
CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ






JURNALISM – IF (zi) program acreditat - 100 de locuri. Taxa anuală 2600 lei
ARHIVISTICĂ – IF (zi) program autorizat - 75 de locuri. Taxa anuală 2600 lei
RESURSE UMANE – IF (zi) program autorizat – 75 de locuri. Taxa anuală 2600 lei
PEDAGOGIE MUZICALĂ – IF (zi) program acreditat – 60 de locuri. Taxa anuală 2750 lei
PEDAGOGIE MUZICALĂ – IFR program acreditat – 50 de locuri. Taxa anuală 2600 lei
TAXA DE ÎNSCRIERE - 110 LEI
PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 1 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2016

CICLUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Domeniul Ştiinţe ale Comunicării – acreditat - 50 de locuri. Taxa anuală 3000 lei.
 MASS-MEDIA ŞI COMUNICAREA ÎN SPORT – IF
 COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ŞI DIPLOMAŢIE PUBLICĂ - IF
Domeniul Muzică – acreditat - 50 de locuri. Taxa anuală 4000 lei.
 ARTĂ MUZICALĂ
Domeniul Sociologie – acreditat - 150 de locuri. Taxa anuală 3000 lei.
 MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI AL RESURSELOR UMANE
TAXA DE ÎNSCRIERE - 110 LEI
PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 1 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2016

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA STUDII DE LICENŢĂ
-

-

diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la
admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie
să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma
de bacalaureat.
certificatul de naştere, în copie (xerox);
certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie (xerox);
copie de pe buletinul/ cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal;
3 fotografii 3/4;
adeverinţă medicală;
copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care
urmează a doua facultate);
un dosar plic.
La programele de studii universitare de licenţă Jurnalism, Arhivistică şi Resurse umane, concursul de admitere presupune testarea cunoştinţelor şi
capacităţilor cognitive ale candidatului prin completarea unei fişe-chestionar, pe baza căreia se analizează disponibilitatea candidatului pentru programul de studii
propus în cadrul facultăţii şi pe care candidatul doreşte să îl urmeze. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de
5,00 (cinci). Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului se face ţinându-se seama de nota obţinută la verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a
capacităţilor cognitive (60%) şi de media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).
La programul de studii universitare de licenţă Pedagogie muzicală, admiterea constă în susţinerea a două probe, astfel:

- o probă practică eliminatorie, de aptitudini artistice, notată cu Admis/Respins (auz, ritm şi interpretare);
- un interviu de verificare a cunoştinţelor de cultură generală în specialitate realizat de comisia de admitere şi pe baza fişei chestionar completată de către
fiecare candidat la înscriere.
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
cerere tip de înscriere la admitere;
diplomă de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului de licenţă pentru promoţia curentă;
foaie matricolă/supliment la diplomă sau situaţie şcolară (copie legalizată);
diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
Curriculum Vitae;
eseu scris cu privire la motivaţia opţiunii, în limita a 2-5 pagini;
certificat de naştere (copie legalizată);
certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie legalizată);
copie xerox a buletinului/cărţii de identitate;
3 fotografii ¾;
adeverinţă medicală;
un dosar plic.
Admiterea la studiile universitare de master consă în:

a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condițiilor de
legalitate;
b) testarea cunoștințelor și a capacității cognitive ale candidatului (motivația opțiunii pentru programul de studii de master respectiv; activitatea
profesională, științifică și publicistică desfășurată; informarea bibliografică vizâ0nd specializarea masteratului și actualitatea acesteia; abilitățile
candidatului pentru cercetare științifică, abilitățile de comunicare, gândire sintetică, cunoștințe fundamentale în domeniul de studii, etc.).
Departajarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere, care obţin rezultate identice, se face ţinându-se seama de media generală obţinută
la examenul de licenţă. Rezultatele admiterii se comunică prin afişare pe pagina de web şi la avizierul facultăţii.

