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FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 02 A

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2022–2023

- STUDII DE LICENŢĂ Programe de studii universitare de licență (180 de credite)
Tabel 1
Nr.
crt.

Programul de studii

AP/A

Taxa de
Număr maxim
Numărul minim de studenți pentru școlariz. pentru
de studenți care
anul I de studii pentru locuri finanțate
studenții cu
pot fi
de la:
taxă (lei/an
școlarizați
universitar)2
(HG.403/
Buget
2021)
Buget1
Taxă
A
B
Universitate*

0

3
1
2
4
5
6
7
8
1.
Limba şi literatura engleză - Limba
şi literatura franceză
A
2600
50
(Domeniul Limbă și literatură)
2.
Limba şi literatura română – Limba
şi literatura engleză
A
2600
30
(Domeniul Limbă și literatură)
3.
Limba şi literatura română - Limba
şi literatura franceză
A
3500
20
(Domeniul Limbă și literatură)
4.
Limba şi literatura engleză - Limba
şi literatura română
A
3500
38
(Domeniul Limbă și literatură)
5.
Limba şi literatura franceză - Limba
şi literatura română
A
2600
37
(Domeniul Limbă și literatură)
6.
Comunicare şi relaţii publice
A
2600
75
(Domeniul Științe ale comunicării)
7.
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar
A
3000
75
(Domeniul Științe ale educației)
* 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).

CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 4–26 iulie 2022, până la ora 16.00;
 susținerea probei eliminatorii pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 28–
29 iulie 2022;
 afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 1 august 2022, ora 12.00;
 contestații (la sediul Facultății): 1 august 2022, în intervalul orar 12.00–16.00;
 afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 2 august 2022;
 confirmarea locului: 2–11 august 2022;
 afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 12 august 2022;
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a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 5–15 septembrie 2022, până la ora 16.00;
 susținerea probei eliminatorii pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 16
septembrie 2022;
 afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 17 septembrie 2022, ora 16.00;
 contestații (la sediul Facultății): 19 septembrie 2022, în intervalul orar 9.00–13.00;
 afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 19 septembrie 2022,
ora 16.00;
 confirmarea locului: 19–22 septembrie 2022;
 afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 23 septembrie
2022.
Înscrierea candidaților se face online sau la sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr.
8, pe platforma www.admitere.ub.ro (platforma este deschisă 24/24 de ore), de pe 4 iulie 2022, ora
10.00, până pe 26 iulie 2022, ora 16.00.
Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, semnate (unde este cazul) și scanate.
Candidații își asumă întreaga responsabilitate referitoare la autenticitatea și corespondența
dintre documentele digitale/scanate și cele originale, care urmează să fie depuse la dosarul
candidatului până la începerea anului universitar 2022–2023, dacă sunt înmatriculați la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
După finalizarea procesului de înscriere, fiecare candidat va primi un e-mail de
validare/completare (după caz) a dosarului și numărul dosarului de concurs sau va fi contactat prin
alte mijloace de comunicare, pe care le alege. Numărul dosarului de concurs este elementul de
identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.
Afișarea rezultatelor se face atât online, cât și la sediul Facultății.
Orice alte informații se pot obține la adresa de e-mail litere@ub.ro sau la numărul de telefon
0234/588884.
CONDIȚII 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 domenii de studii de licență și pe bază de concurs.
A. Admiterea pentru domeniul Limbă și literatură
Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional. Această
probă se susține la sediul Facultății de Litere, în perioada de înscrieri, de luni până vineri, în
intervalul orar 09.00–15.00, în fața Comisiei de înscriere. Eseul motivațional va fi notat cu
„Admis”/„Respins”.
La admiterea pentru programele de studii din domeniul Limbă și literatură, pot aplica doar
candidații care, la disciplina Engleză și/ sau Franceză (în funcție de programul/programele de
studii ales/alese), au media încheiată, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea
candidatului).
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Media de admitere este formată din:
 Media generală a examenului de Bacalaureat sau echivalent;
 Media la limba străină, din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în funcție de
programul de studii pentru care a optat (engleză/ franceză).
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă, după caz:
- 0,2 x media la limba străină din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în funcție de
programul de studii pentru care a optat la înscriere (Engleză sau Franceză);
- 0,1 x media la Engleză + 0,1 x media la Franceză din 2 ani de liceu (ani la alegerea
candidatului), pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză.
La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:
- media la limba străină aleasă pentru înscriere (Engleză sau Franceză), din primul an,
respectiv, al doilea an (ani aleși de candidat), media generală a anilor de studii;
Pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză:
- media la Engleză din primul an ales de candidat, media la Franceză din primul an ales de
candidat, media la Engleză din al doilea an ales de candidat, media la Franceză din al doilea an ales
de candidat, media generală a anilor de studii.
B. Admiterea pentru domeniul Științe ale comunicării (programul de studii Comunicare și
relații publice)
Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional. Această
probă se susține la sediul Facultății de Litere, în perioada de înscrieri, de luni până vineri, în
intervalul orar 09.00–15.00, în fața Comisiei de înscriere. Eseul motivațional va fi notat cu
„Admis”/„Respins”.
Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.
La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:
- nota la Proba 1 a examenului de Bacalaureat;
- nota la Proba 2 a examenului de Bacalaureat;
- media finală a anilor de liceu.
C. Admiterea pentru domeniul Științe ale educației (programul de studii Pedagogia
învățământului primar și preșcolar)
Proba de concurs (eliminatorie) constă în testarea aptitudinilor vocaționale (desen,
muzică) și a cunoștințelor de limba română. Pentru această probă nu este necesară consultarea unei
bibliografii. Candidații vor avea la ei pix, creion și radieră. Această probă se susține la sediul
Facultății de Litere, conform Calendarului Admiterii.
Media de admitere este formată din:
 Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 Media anilor la disciplina Limba și literatura română din liceu.
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media mediilor din anii de liceu la disciplina Limba și
literatura română.

-

La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:
media anilor la disciplina Limba și literatura română din liceu;
media finală a anilor de liceu.
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Pentru toate domeniile, admiterea se face în ordinea: opţiune (opțiunea se referă atât la
programul de studii, cât și la forma de finanțare – buget/taxă), 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
programul de studii 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 la sediul Facultății, respectându-se termenul precizat în Calendarul
Admiterii. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform calendarului de admitere.
Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare, atât online, cât și la sediul Facultății, iar
rezultatele sunt definitive.
Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
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, prin semnarea contractului de studii și achitarea taxei de
înmatriculare.
Contractul de studii se va descărca de pe pagina web a Facultății sau se poate obține de la
sediul Facultății. Candidații declarați admiși vor completa contractul de studii și fișa de înscriere și
le vor depune la sediul Facultății de Litere, în perioada de confirmare a locului, din Calendarul
Admiterii.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor vor fi prezentate în format fizic,
pentru verificare, la confirmarea locului.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate, duc la pierderea
locului dobândit prin concurs.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de studii și fișa de înscriere și depun actele de studii în original
(diploma de bacalaureat și foaia matricolă).
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și
semnează contractul de studii, actul adițional și fișa de înscriere și prezintă actele de studii în
original (diploma de bacalaureat și foaia matricolă), pentru conformitate. Taxele de studii se achită
conform actului adițional la contract.
Candidații declarați admiși care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează contractul de
studii (și actul adițional, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă) nu vor fi înmatriculați.
Candidații admiși, care nu confirmă locul (nu se înscriu în anul I) sau nu completează dosarul
cu actele în original, pierd calitatea de student.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Programele de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de calitate,
cu aprobarea Consiliului Facultății de Litere.
CUANTUMUL TAXELOR
 taxă de înscriere la concursul de admitere: 100 de lei/ dosar (se va depune câte un dosar
pentru fiecare domeniu de studii ales la înscriere);
 taxă înmatriculare: 50 de lei;
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 taxă de studiu: 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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FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 02 B

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2022–2023

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER–
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE Programe de studii universitare de master (120 de credite)
Tabel 2
Nr.
crt.

Programul de studii

Taxa de
Număr
Numărul minim de studenți școlariz. pentru maxim de
studenți
pentru anul I de studii
studenții cu
Nr.
care pot fi
pentru
locuri
finanțate
de
la:
taxă
(lei/an
cred.
școlarizați
universitar)
(HG.385/
Buget1

Buget
Universitate*

Taxă

A

B

2021)

0

1
2
3
4
5
6
7
8
Comunicare în spațiul public
120
2700
50
(Domeniul Științe ale comunicării)
2.
Strategii inovative în educație
120
3300
60
(Domeniul Științe ale educației)
3.
Cultură şi literatură română
120
2700
75
(Domeniul Filologie)
4.
Limba engleză. Practici de comunicare
120
2700
75
(Domeniul Filologie)
5.
Limba franceză. Practici de comunicare
120
2700
75
(Domeniul Filologie)
* 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).
1.

CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 4–26 iulie 2022, până la ora 16.00;
 susținerea testului de aptitudini: 28–29 iulie 2022;
 afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 1 august 2022, ora 12.00;
 contestații (la sediul Facultății): 1 august 2022, în intervalul orar 12.00–16.00;
 afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 2 august 2022;
 confirmarea locului: 2–11 august 2022;
 afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 12 august 2022;
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 5–14 septembrie 2022, până la ora 16.00;
 susținerea testului de aptitudini: 15 septembrie 2022;
 afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 16 septembrie 2022, ora 16.00;
 contestații (la sediul Facultății): 17 septembrie 2022, în intervalul orar 9.00–12.00;
 afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 19 septembrie 2022,
ora 16.00;
 confirmarea locului: 19–21 septembrie 2022;
 afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 22 septembrie
2022.
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Înscrierea candidaților se face online sau la sediul Facultății de Litere, pe platforma
www.admitere.ub.ro (platforma este deschisă 24/24 de ore), de pe 4 iulie 2022, ora 10.00, până pe
26 iulie 2022, ora 16.00.
Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, semnate (unde este cazul) și scanate.
Candidații își asumă întreaga responsabilitate referitoare la autenticitatea și corespondența
dintre documentele digitale/scanate și cele originale, care urmează să fie depuse la dosarul
candidatului la începerea anului universitar 2022–2023, dacă sunt înmatriculați la Facultatea de
Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
După finalizarea procesului de înscriere, fiecare candidat va primi un e-mail de
validare/completare (după caz) a dosarului și numărul dosarului de concurs sau va fi contactat prin
alte mijloace de comunicare, pe care le alege. Numărul dosarului de concurs este elementul de
identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.
Afișarea rezultatelor se face atât online, cât și la sediul Facultății.
Orice alte informații se pot obține la adresa de e-mail litere@ub.ro sau la numărul de telefon
0234/588884.
CONDIŢII DE ADMITERE
Precizări generale:
1. Durata școlarizării la toate programele de studii este de 2 ani.
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF).
Pentru toate domeniile de studii universitare de master, admiterea se face pe bază de
concurs.
Proba de concurs constă în completarea unui test de aptitudini, pe baza unei bibliografii
orientative, după cum urmează:
Limba engleză. Practici de comunicare
Vince, M (2003): Advanced Language Practice with a Key. English Grammar and Vocabulary.
Macmillan.
Quirk &al. (1991): A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, London
Leech, G (2004): Meaning and the English Verb, third edition, Longman, London.
Swan, M (2002): Practical English Usage, Oxford.
Limba franceză. Practici de comunicare
Alméras, Jacques, Noblecourt, Pierre, Chastrusse, Jean, Pratique de la communication, Paris,
Larousse, 1978.
Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil,
2002.
Romedea, Adriana-Gertruda, Formes discursives, Bacău, Alma Mater, 2007.
Riegel, Martin et al., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 1999.
Cultură şi literatură română
Blaga, Lucian, „Spaţiul mioritic“, în Opere filozofice. 9. Trilogia culturii, Bucureşti, Editura
„Minerva“, 1985, pp. 189–334.
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent (orice ediţie)
Crohmălniceanu, Ovidiu S., Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucureşti, Ed. „Cartea
românească“, 1984.
Ibrăileanu, Garabet, Spiritul critic în cultura românească, Bucureşti, Ed. „Minerva“, 1984, pp. 9–
186
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Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, Ed. „Minerva“, 1972 (sau orice
altă ediţie).
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc (orice ediţie)
Noica, Constantin, Modelul cultural european, Bucureşti, Ed. „Humanitas“, 1993
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, Bucureşti, Ed. „Minerva“, vol. I (1982); vol. II (1984);
vol. III (1986)
Simion, Eugen, Întoarcerea autorului. Eseuri despre relaţia creator – operă, Bucureşti, Ed. „Cartea
românească“, 1981 (sau orice altă ediţie)
Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I–II, Editura Moldova, Iaşi, 1995
Comunicare în spaţiul public
Beciu, Camelia, Comunicare şi discurs mediatic, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
Cabin, Philippe, Dortier, Jean-François, Comunicarea, Editura Polirom, Iaşi, 2010.
Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana, Chelcea, Adina, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura,
Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2008.
Joannès, Alain, Comunicarea prin imagini, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
Liabert, Thierry, Planul de comunicare – cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de
comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
McNair, Brain, Introducere în comunicarea politică, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
Mucchielli, Alex, Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare,
Polirom, Iaşi, 2005.
Pailliart, Isabelle (coord.), Spaţiul public şi comunicarea, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Zémor, Paul, Comunicarea publică, Institutul European, Iaşi, 2003.
Strategii inovative în educație
Cerghit, Ioan (2006). Metode de învăţământ. Iaşi: Editura Polirom
Cojocariu, Venera-Mihaela (2008). Teoria şi metodologia instruirii. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, R. A.
Cristea, Sorin (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: E.D.P.
Cucoş, Constantin (coord.) (1998). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade
didactice. Iaşi: Editura Polirom.
Dumitriu, Gh., Dumitriu, C. (2003). Psihopedagogie, București: Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A.
Iucu, R. (2001). Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative, Iași: PoliromJoița, E. (1998).
Eficiența instruirii, București: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
Lupu, C., Dumitriu C. (2013). Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Bacău: Editura Alma
Mater.
Mâţă, Liliana (2010). Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice. Bacău: Editura
Alma Mater.
Nicola, Ioan (2000). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Aramis.
Oprea, Crenguța (2009). Strategii didactice interactive, repere teoretice și practice. București,
E.D.P.
Proba de concurs se va susține la sediul Facultății de Litere, conform Calendarului
Admiterii.

-

Media concursului de admitere se formează astfel:
0,4 x nota obținută la testul de aptitudini;
0,6 x media examenului de licență sau echivalent.

-

La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează:
nota obținută la testul de aptitudini;
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-

media examenului de licență sau echivalent;
media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau a studiilor echivalente.

Admiterea se face în ordinea: opţiune (opțiunea se referă atât la programul de studii, cât și
la forma de finanțare – buget/taxă), medie.
MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se depun la sediul Facultății, respectându-se termenul precizat în Calendarul
Admiterii. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform Calendarului Admiterii. Comunicarea
rezultatelor la contestații se face prin afișare, atât online, cât și la sediul Facultății, iar rezultatele
sunt definitive.
Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, prin afișare, atât online,
cât și la sediul Facultății, 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, prin semnarea contractului de studii și achitarea taxei de
înmatriculare.
Contractul de studii se va descărca de pe pagina web a Facultății sau se poate obține de la
sediul Facultății. Candidații declarați admiși vor completa contractul de studii și fișa de înscriere și
le vor depune la sediul Facultății de Litere, în perioada de confirmare a locului, din Calendarul
Admiterii.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor vor fi prezentate în format fizic,
pentru verificare, la confirmarea locului.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate, duc la pierderea
locului dobândit prin concurs.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de studii și fișa de înscriere și depun actele de studii în original
(adeverința/diploma de licență și suplimentul la diplomă).
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și
semnează contractul de studii, actul adițional și fișa de înscriere și prezintă actele de studii în
original (adeverința/diploma de licență și suplimentul la diplomă), pentru conformitate. Taxele de
studii se achită conform actului adițional la contract.
Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează contractul de
studii (și actul adițional, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă) nu vor fi înmatriculați.
Candidații admiși, care nu confirmă locul (nu se înscriu în anul I) sau nu completează dosarul
cu actele în original, pierd calitatea de student.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Programele de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de calitate,
cu aprobarea Consiliului Facultății de Litere.
CUANTUMUL TAXELOR
 taxă de înscriere la concursul de admitere: 100 de lei/ dosar (se va depune câte un dosar
pentru fiecare domeniu de studii ales la înscriere);
 taxă înmatriculare: 50 de lei;
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 taxă de studiu: conform Tabel 2, 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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Anexa nr. 02 C

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2022–2023

- PROGRAM PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
PENTRU CETĂȚENI STRĂINI Admiterea la Programul pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini se face conform
cerințelor legale în vigoare.
Tabel 3

Nr.
crt.

Programul de studii

Nr.
cred.

Numărul minim de studenți pentru
anul I de studii pentru locuri
finanțate de la:

Buget**

Buget
Universitate*

Taxă

Taxa de școlariz.
pentru studenții cu
taxă (lei/Euro/an
universitar)
A

B

Număr
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați
(HG.158/
2018)

Program pregătitor de limba
2600 lei/
60
50
română pentru cetățeni străini
2500 euro
* 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). Taxa este de 2600 lei/an pentru studenții proveniți din spațiul european și de
2500 euro/an pentru studenții proveniți din spațiul noneuropean;
**procent din alocația bugetară stabilit de MEC.
1.
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Anexa nr. 02 D

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2022–2023
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite
de OMECTS 6194/13.12.2012.
Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele:
Tabel 4
Nr.
Crt.

Programul de studii

Nr.
Cred.

Numărul minim de studenți
pentru anul I de studii pentru
locuri finanțate de la:
Buget

0

Buget
Universitate
4

Taxă

Taxa de școlariz.
Număr
Pentru studenții cu maxim de
taxă (lei/an
studenți
universitar)
care pot fi
școlariA
B
zați
6
7
8

1
2
3
5
Limba și literatura engleză
1.
120
2600
(4 semestre)
2.
Limba și literatura engleză
90
2600
(3 semestre)
3.
Limba
L
și literatura franceză
120
2600
(4 semestre)
4.
Limba și literatura franceză
90
2600
(3 semestre)
5.
Limba și literatura română
120
2600
(4 semestre)
6.
Limba și literatura română
90
2600
(3 semestre)
7.
Pedagogia învățământului primar
și preșcolar
120
3200
(4 semestre)
A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul
programelor de conversie profesională);
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).

Perioada de înscriere: 1–23 septembrie 2022, ora 14.00. Dosarul de înscriere conține
aceleași documente ca pentru studiile universitare de master, fără adeverința medicală. Se solicită,
în schimb, adeverința din care să rezulte statutul de cadru didactic, în activitate, al candidatului
(adeverința va fi vizată de Inspectoratul Școlar). Taxa de admitere este 100 de lei. Taxa de
înmatriculare este de 50 de lei.
Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formațiunii de studiu al cărei număr
minim de studenți este stabilit la nivel de Facultate.
Înmatricularea candidaților declarați admiși la un program de conversie profesională se va
face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător (conform structurii anului
universitar).
ALTE CURSURI
Pentru alte cursuri, care se vor realiza numai în regim cu taxă, se vor stabili condiții
specifice de admitere în momentul solicitării începerii acestor cursuri.
DECAN,
Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei
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