
 

 

 

 

 

Începe admiterea de toamnă la  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Comunicat de presă 

 

 Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează admiterea de toamnă pentru 

studiile universitare de licenţă, master și doctorat. Oferta educaţională a Universităţii include 35 de 

programe de studii universitare de licenţă, 26 programe de master şi 3 programe de doctorat, toate 

programele de studii fiind acreditate de către ARACIS. Perioada de înscriere la studiile universitare de 

licență: 1-22 septembrie 2022 (Facultatea de Inginerie), 5-15 septembrie 2022 (Facultatea de Litere), 5-

16 septembrie 2022 (Facultatea de Științe), 1-16 septembrie 2022 (Facultatea de Științe Economice), 31 

august-12 septembrie 2022 (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății). Perioada de 

înscriere la studiile universitare de master: 1-21 septembrie 2022 (Facultatea de Inginerie), 5-14 

septembrie 2022 (Facultatea de Litere), 5-14 septembrie 2022 (Facultatea de Științe), 1-15 septembrie 

2022 (Facultatea de Științe Economice), 05-19 septembrie 2022 (Facultatea de Științe ale Mișcării, 

Sportului și Sănătății). 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pe 05-07 septembrie 2022  și 12-14 

septembrie 2022. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina web a Școlii de Studii Doctorale: 

https://www.ub.ro/academic/scoala-doctorala/admitere 

Înscrierea pentru locurile alocate românilor de pretutindeni se face în perioada 29 august-07 

septembrie 2022, accesând platforma www.adrp.ub.ro. 

Perioada de înscriere, pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice, este 1-

28 septembrie 2022 (Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe) și 1-23 septembrie 2022 (Facultatea 

de Litere și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății).  

Informaţii complete privind admiterea pot fi obţinute, accesând www.admitere.ub.ro, 

www.adrp.ub.ro şi www.facebook.com/UniversitateaVasileAlecsandriDinBacau, sau la secretariatele 

facultăţilor: Facultatea de Inginerie (0234 580 170); Facultatea de Litere (0234 588 884); Facultatea de 

Științe (0234 571 012); Facultatea de Științe Economice (0234 516 345); Facultatea de Științe ale 

Mișcării, Sportului și Sănătății (0234 517 715).  
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