
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”  
DIN BACĂU 

 
FACULTATEA 

DE LITERE 
 

ADMITERE 2018 

 

 

 

 

 

Creează-ţi propria poveste: 

alege LITERE(LE) potrivite!  

 



INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Învăţământ cu frecvenţă 

DURATA STUDIILOR: 2 ani 
 

Condiţii de admitere 
Admiterea se face pe bază de concurs. 

  
Domeniul FILOLOGIE 

Programul de studii Cifra de 
şcolarizare 

Cultură și literatură română 50 

Limba engleză. Practici de comunicare 50 

Limba franceză. Practici de comunicare 50 

Culturi şi literaturi anglofone – Practici 
discursive* 

50 

Studii lingvistice în limba engleză* 50 

Discurs şi comunicare* 50 

* Programe de studii care vor funcționa doar în regim cu taxă 
(5000 RON/an). 

Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

Programul de studii Cifra de 
şcolarizare 

Comunicare în spațiul public (A) 50 

 
Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAȚIEI 

Programul de studii Cifra de 
şcolarizare 

Strategii inovative în educație (A) 60 

A – Program de studii acreditat 

 
Condiții de admitere 

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de 
cunoştinţe în domeniu). Pentru mai multe informații, 
accesați http://www.ub.ro/litere/admitere. Participarea la 
testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie. Media 
generală de admitere este calculată, astfel: 
Pentru domeniul Filologie: 

 Media examenului de licenţă – 30%; 

 Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu – 
70%. 

 

Pentru domeniile Științe ale comunicării și Științe ale 
educației: 

 Media examenului de licenţă – 40%; 

 Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu – 
60%. 

 
Criteriile de departajare, în cazul mediilor egale:  
a. Nota obţinută la test;  
b. Media examenului de licenţă;  
c. Media generală de absolvire a studiilor universitare de 

licență.   
 

Înscrieri:  
10 – 20 iulie  

3 – 14 septembrie 2018 
 

 
DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

 
 Diplomă de bacalaureat (original şi copie)*. Pentru 

absolvenţii 2018 este valabilă adeverinţa-tip din care să 
rezulte media la examenul de bacalaureat/licenţă; 

 Diplomă de licență și supliment la diplomă (original 

şi copie)*; 
 *Se admit copii legalizate (diplomă de bacalaureat/ 
licenţă) numai însoţite de dovada (adeverinţă) din care să 
rezulte că originalele au fost depuse la alte instituţii;  

 Certificat de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), 

original și copie; 

 Carte de identitate (original și copie); 

 4 (patru) fotografii color recente (3 x 4cm); 

 Adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele 

medicale şcolare sau de medicul de familie; 

 Taxa de admitere (se achită la Universitate); 

 Adeverinţă de student pentru candidaţii care se înscriu la 

a doua facultate; 

 Acte doveditoare (original și copii) pentru candidaţii care 

solicită reducerea taxei de admitere;  

 Dosar plic. 

 

 

 

 

 

 
TAXA DE ADMITERE  

 
200 RON (pentru un dosar) 

 

 
TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE  

 
2700 – 3000 RON 

    Studenţii Facultăţii de Litere pot beneficia 

de: 

 

 granturi în cadrul programului Erasmus+ la 
Bordeaux, Poitiers, St. Etienne, Limoges, 
Angers, Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, 
Lille, Wroclaw, Poznan, Cracovia, Liège, Torun,  
Salonic, Torino, Messina, Bratislava, Oviedo, 
Pardubice, Enna; 

 burse de performanță, de merit, de ajutor social 
şi din venituri proprii; 

 locuri de cazare în cămine; 

 posibilitatea de a servi masa la Restaurantul 
Universităţii; 

 practica de specialitate la Radio studenţesc 
UNSR Bacău, Academic TV, Biblioteca 
Universităţii, Liga Studenţească, 
Departamentul de Consiliere Profesională;  

 tabere studenţeşti la munte şi la mare. 

http://www.ub.ro/litere/admitere

