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FACULTATEA DE LITERE                 Anexa nr. 02 A  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020–2021  

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
 

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.299/ 

2020) Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura franceză  

(Domeniul Limbă și literatură) 

A    2600  50 

2.  Limba şi literatura română – Limba 

şi literatura engleză 

(Domeniul Limbă și literatură) 

A    2600  30 

3.  Limba şi literatura română - Limba 

şi literatura franceză 

(Domeniul Limbă și literatură) 

A     3500 20 

4.  Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura română 

(Domeniul Limbă și literatură) 

A     3500 38 

5.  Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română 

(Domeniul Limbă și literatură) 

A    2600  37 

6.  Comunicare şi relaţii publice 

(Domeniul Științe ale comunicării) 
A    2600  75 

7.  Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 

(Domeniul Științe ale educației) 

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). 

 

CALENDARUL ADMITERII 

 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 6–30 iulie 2020; 

 afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 31 iulie 2020; 

 contestații (online și la sediul Facultății): 03 august 2020; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 04 august 2020; 

 confirmarea locului: 05–11 august 2020;  

 afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 12 august 2020; 
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a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 01–18 septembrie 2020; 

 afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 19 septembrie 2020; 

 contestații (online și la sediul Facultății): 21 septembrie 2020, în intervalul orar 9.00–

11.00; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 21 septembrie 2020, 

după ora 12.00; 

 confirmarea locului: 22–23 septembrie 2020;  

 afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 24 septembrie 

2020. 

 

Înscrierea candidaților se face pe platforma online www.admitere.ub.ro, de pe 6 iulie 

2020, ora 10.00, până pe 30 iulie 2020, ora 16.00 (platforma este deschisă 24/24 de ore). 

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice necesare pentru a se înscrie online se pot 

prezenta la sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, de luni până vineri, în intervalul orar 

9.00–15.00, și sâmbăta, în intervalul orar 9.00–12.00, în sălile special amenajate. 

Accesul în aceste săli va respecta toate măsurile impuse de pandemia Covid-19, valabile la 

nivelul Universității. 

  

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 2020–2021, 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 sau va fi contactat prin alte mijloace de comunicare, pe 

care le alege, și/sau va afla informațiile respective de la avizierul Facultății. 

 

Afișarea rezultatelor se face atât online, cât și la sediul Facultății, unde vor putea fi 

vizualizate cu respectarea tuturor măsurilor impuse de pandemia Covid-19, valabile la nivelul 

Universității. 

 

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 online, pe domenii de studii de licență și pe bază de concurs.  

 

a) 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).    

 

  Media de admitere este formată din:  

 Proba 1 – Media generală a examenului de bacalaureat sau echivalent; 

 Proba 2 – 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). 
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 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. 

 

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 programul de 

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

 

b) Pentru programul de studii Comunicare și relații publice, domeniul Științe ale comunicării, 

concursul de admitere online va avea o singură probă: 

 Proba 1 – Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.  

 

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) Pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, domeniul Științe 

ale educației, concursul de admitere online va avea două probe:  

 Proba 1 – Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent; 

 Proba 2 – Media unei discipline socio-umane studiate în liceu: logică, psihologie, 

economie și denumiri echivalente, educație antreprenorială, sociologie, filosofie, geografie-istorie, 

cultură civică, estetică, igienă și denumiri echivalente, studii sociale etc. Nu se poate lua în 

considerare media de la disciplina limbă străină sau educație fizică. 

 

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de 

Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina socio-umană aleasă la înscriere.  

 

 La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea: 

- media la disciplina socio-umană aleasă;  

- media finală a anilor de liceu. 

 

MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Contestațiile se trimit pe adresa de e-mail a Facultății (litere@ub.ro) sau se depun la sediul 

Facultății (în cazul celor care nu au acces la mijloace de comunicare online), respectându-se 

termenul precizat în calendarul de admitere. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform 
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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.  

Facultatea va transmite, online, contractul de studii candidaților declarați admiși. Candidatul 

va completa contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul Facultății. Candidații care nu 

au posibilitatea să transmită contractul online, îl pot obține de la sediul Facultății.  

Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor vor fi prezentate în format fizic, 

pentru verificare, la începerea anului universitar.  

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. 

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și 

semnează contractul de studii și actul adițional. 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 lei/ dosar (se va depune câte un dosar 

pentru fiecare domeniu de studii ales la înscriere);  

 taxă înmatriculare: 50 lei; 

 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). 

 

 

 

 

 

  


