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ADMITERE 2018 - MASTERAT
I. SPECIALIZĂRI
1. STUDII LITERARE ROMÂNEȘTI
2. ISTORIA IMAGINILOR – ISTORIA IDEILOR
3. LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC
4. STUDII DE LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ MAGHIARĂ
5. DIRECȚII ACTUALE ÎN LINGVISTICĂ
6. STUDII CULTURALE BRITANICE
7. STUDII IRLANDEZE
8. LITERATURĂ ȘI CIVILIZAȚIE – DIALOG CULTURAL ÎN SPAȚIUL FRANCOFON
9. GERMANISTICA ÎN CONTEXT EUROPEAN
10. COMUNICARE MULTILINGVĂ ȘI MULTICULTURALĂ
11. CULTURĂ ȘI SOCIETATE – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE
12. MASTERAT EUROPEAN DE TRADUCTOLOGIE-TERMINOLOGIE
13. MASTERAT EUROPEAN DE INTERPRETARIAT DE CONFERINȚĂ

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului şi a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (ȋn numele candidatului) pe bază de
procură notarială.

ABSOLVENŢII DE FACULTATE CU DIPLOMĂ DE LICENȚĂ vor prezenta:
1. Diploma de bacalaureat în original + foaia matricolă în original
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2. Diploma de licență în original + foaia matricolă/supliment de licență în original
3. Certificatul de naştere original și copie xerox pentru a fi legalizat la facultate
4. Buletin/Carte de identitate (copie xerox)
5. Anexa 1 de la Preînscriere, (completat on-line) listat faţă-verso şi semnat de candidat
6. Declarație de consimțământ
7. Adeverinţă medicală tip (în original) eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din
2018) din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează. Nu se admite copie xerox.
8. Două fotografii color 2/3 (cu numele candidatului scris pe verso). NU se acceptă fotografii la minut sau digitale
9. Adeverință doveditoare cu regimul privind studiile masterale anterioare (pe an de studiu și an universitar)
10. Certificat de competență lingvistică (Alpha sau Lingua) – NIVEL B2 (pentru absolvenții a căror specializare NU
ESTE LIMBA STRĂINĂ)
11. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare
12. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere
13. Folie de plastic transparentă

ABSOLVENŢII DE FACULTATE CU DIPLOMĂ DE LICENȚĂ ÎN ALTĂ ȚARĂ vor prezenta:
Scrisoare de accept sau Ordinul Ministerului sau Atestat CNRED

1.

Diploma de bacalaureat în original și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă cu aceasta în original
(adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de bacalaureat și media anilor
de studiu) + foaia matricolă în original + traducere în limba română

2.

Diploma de licență în original și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă cu aceasta în original
(adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de licență și media anilor de
studiu) + foaia matricolă/supliment diplomă în original + traducere în limba română

3.

Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate; (traducere autorizată a
certificatului de naștere pentru cetățenii străini)

4.

Atestat limba română* sau dovada studierii limbii române în liceu pe durata a 4 ani

5.

Buletin/ Cartea de identitate (copie xerox) și paşaport (copie xerox) pentru cetăţenii străini cu altă
naţionalitate decât cea română

6.

Anexa 1 de la Preînscriere, (completat on-line) listat faţă-verso şi semnat de candidat

7.

Declarație de consimțământ

8.

Adeverinţă medicală tip (în original) din 2018, din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care
candidează (nu se admite copie xerox)

9.

Două fotografii color 2/3 (cu numele candidatului scris pe verso). NU se acceptă fotografii la minut sau
digitale

10. Adeverință doveditoare cu regimul privind studiile masterale anterioare (pe an de studiu și an universitar)
11. Certificat de competență lingvistică (Centrul Alpha sau Lingua) – NIVEL B2 (pentru absolvenții a căror
specializare NU ESTE LIMBĂ STRĂINĂ)
12. Chitanța doveditoare a achitării taxei de procesare
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13. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere
14. Folie de plastic transparentă;
* Testul pentru obținerea atestatului de limba română se susține în cadrul Facultăţii de Litere, Departamentul de
Limbă, cultură şi civilizaţie românească. Taxa pentru test este 100 Euro.

III. CALENDARUL ADMITERII
ETAPA I: NIVEL MASTER
■
■
■
■
■
■
■

înscrierea candidaţilor: 11, 12, 13, 16 iulie 2018
examen: 18 iulie 2018
afişarea rezultatelor: 20 iulie 2018
contestaţii: 21 iulie 2018
afișare rezultate inițiale: 23 iulie 2018
confirmarea locurilor: 23, 24, 25 iulie 2018
afişarea listelor finale: 27 iulie 2018

ETAPA II: NIVEL MASTER
■
■
■
■
■
■

înscrierea candidaţilor: 10, 11 septembrie 2018
examen: 13 septembrie 2018
afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2018
contestaţii: 15 septembrie 2018
confirmarea locurilor: 16, 17 septembrie 2018
afişarea listelor finale: 20 septembrie 2018

IV. CRITERIU DE SELECȚIE
Nota obținută la examenul de admitere
NOTA MINIMĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE NU POATE FI MAI MICĂ DE 6 (ȘASE).

V. DETALII PRIVIND BIBLIOGRAFIA ȘI PROCEDURA DE EXAMINARE
CONFORM ANEXEI FIECĂRUI PROGRAM MASTERAL
(INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI OBȚINUTE LA DEPARTAMENTELE FACULTĂȚII DE LITERE)

VI. CRITERII DE DEPARTAJARE
1. Media obţinută la examenul de licenţă
2. Media anilor de studii din facultate

VI. TAXE
Taxa de înscriere (taxa de procesare + taxa de participare la admitere) se achită la casieria Facultății de Litere
Taxa de admitere: 210 RON = taxa de procesare (30 RON) + taxa de participare la admitere (180 RON).
Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2018–2019: 2700 RON
SCUTIRI DE TAXE – nu se admit
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Taxele de şcolarizare anuale se pot achita în patru rate egale: prima rată se achită la confirmarea locului în regim cu
taxă, fiind obligatorie şi nereturnabilă; plata se face la Casieria Facultăţii de Litere.

VII. CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face PERSONAL de către candidat. NU se admite confirmarea locului de către o altă
persoană, în numele candidatului, pe bază de procură de la notar.

VIII. PREÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Preînscrierea candidaților este obligatorie (vezi Anexa 1)

IX. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

La admiterea în ciclul de studii universitare de Master pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de licență sau cu
diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de licență obținute în statele
menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin
al Ministrului Educației Naționale. La înscrierea la concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute
mai sus au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul
ministerului (C.N.R.E.D.)
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Este obligatorie prezentarea atestatului de recunoaștere a
studiilor eliberat de direcția de specialitate a MEN (C.N.R.E.D.).
Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de licență din ţările respective) ce
doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul de Cooperări
Internaţionale din UBB.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau din
instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor dosare de ȋnscriere (pentru fiecare dosar depus
se achita taxa ade admitere),dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent. Nu poate
beneficia la ambele programe de studiu de subvenţia de la buget numai pentru un program de studiu, al doilea
program fiind urmat în regim cu taxă.

Decan
Prof.univ.dr. Corin Braga
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