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Nr. 2229/ 17.12.2018 Aprobat în C.F. din 19.12.2018 

 

FACULTATEA DE LITERE        Anexa nr. 2 A 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020  

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc  
 

CALENDARUL ADMITERII 

1) Domeniile  Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 – 27 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019; 

 contestații: 30 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2019 (până la ora 12.00); 

 confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;  

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019; 
 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 – 19 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2019; 

 contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 23 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019. 

 

2) Domeniul Științe ale educației 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 – 24 iulie 2019; 

 proba de aptitudini vocaționale: 25 – 26/ 27* iulie 2019 (* în funcție de nr. de 

candidați înscriși) 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019; 

 contestații: 30 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2019 (până la ora 12.00); 

 confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;  

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019; 
 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 - 18 septembrie 2019; 

 proba de aptitudini vocaționale: 19 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor:  19 septembrie 2019; 

 contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 23 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019. 
 

http://www.ub.ro/
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Programe de studii universitare de licență (180 de credite) 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de 

școlariz. pentru 

studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar)
2 

Număr maxim 

de studenți 

care pot fi 

școlarizați 

(HG.158/ 

2018) Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura franceză 
A    2600  50 

2.  Limba şi literatura română – Limba 

şi literatura engleză 
A    2600  25 

3.  Limba şi literatura română - Limba 

şi literatura franceză 
A     3500 25 

4.  Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura română 
A     3500 38 

5.  Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română 
A    2600  37 

6.  Traducere şi interpretare (engleză, 

franceză) 
A     3000 40 

7.  Comunicare şi relaţii publice A    2600  75 

8.  Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 
A    2600  75 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor la programele de studii este de 3 ani 

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 

Admiterea se face pe bază de concurs. 

a) Pentru domeniile Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării 

Pentru programele în limbă străină se va susține o probă de competenţă lingvistică (scris), 

eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. Candidații care vor prezenta la înscriere certificate de 

competență lingvistică nu vor mai susține proba. Certificatele admise pentru echivalare sunt: 

 Limba engleză - PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL (iBT), TOEIC - certificate 

în perioada de valabilitate;  

 Limba franceză - DELF, DALF, TCF, TEF - certificate în perioada de valabilitate.   

Pentru programul de studii Comunicare și relații publice se va completa eseul motivațional, 

probă eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. 

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

 100 % media generală a examenului de bacalaureat; 

 

b) Pentru domeniul Științe ale educației se depune dosar separat 
Admiterea va consta într-o probă eliminatorie de testare a aptitudinilor vocaționale (desen, 

muzică, dicție), notată cu „Admis”/„Respins”. Pentru această probă nu este necesară consultarea 

niciunei bibliografii. Candida’ii vor avea asupra lor creion și radieră. 

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

 100 % media generală a examenului de bacalaureat; 
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Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul 

de bacalaureat, astfel: 

1. Nota de la prima probă scrisă; 

2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă); 

3. Nota de la a treia probă scrisă. 

Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate 

ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. 

Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A, prima opţiune, nu poate ocupa un loc la 

programul de studii B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru domeniul B la 

prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică. 

 

MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Facultății. 

Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor 

este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare.  

Decizia comisiei de contestații este definitivă.  

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatele concursului 

de admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.  

După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, 

pe listele candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.  

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat, în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, în original şi să achite 

taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în 

termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului de la buget. 

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 

 Dacă în urma celor două sesiuni de admitere nu este întrunit numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii (conform Tabel 1, coloanele 3,4,5), programele respective nu vor funcționa 

în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor opta pentru alt program de 

studii de licență, în limita capacității de școlarizare. Locurile bugetate rămase libere, de la 

programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020, se vor redistribui la 

celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către 

candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii (respectând 

capacitatea de școlarizare). 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere: 

- 200 lei (se va depune un singur dosar pentru programele de studii 1-7 din Tabel 1 și un 

dosar pentru programul de studii 8 din Tabel 1);  

- dacă un student optează pentru unul sau mai multe programe de studii din primele 7 

programe (Tabel 1) și pentru programul de studii 8 (Tabel 1), va depune 2 dosare și va plăti 

200 de lei pentru primul dosar și 100 de lei pentru al doilea dosar. 

 taxă înmatriculare - 50 lei; 

 taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: conform Tabel 1, coloanele 6 și 7. Taxa se 

poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 
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Valabil pentru toate programele de studii de licență: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


