
OLIMPIADE ŞCOLARE 
 
 

A. (1) Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece) în cadrul numărului de locuri finanțate de la buget, 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, mențiune) la 

olimpiadele şcolare internaţionale (în domeniu), recunoscute de Ministerul Educației din România, în perioada 

anilor de studii din liceu.  

A. (2) Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece) în cadrul numărului de locuri finanțate de la buget, 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut premiul I sau medalia de aur la Olimpiadele 

școlare naționale (în domeniu), recunoscute de Ministerul Educației din România, în perioada anilor de studii din 

liceu.  

 

B. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut distincţii (premiile II sau III) la 

olimpiadele şcolare naţionale (în domeniu) în perioada anilor de studii din liceu, vor fi notaţi cu 10 (zece) la 

Criteriul de selecție cu media mai mică. Candidaţii din această categorie pot opta pentru specializarea care 

conţine limba A la care au obţinut distincţia. Candidații care au obținut distincții la limbi străine (engleză, 

franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) pot opta și pentru specializarea Literatură universală și comparată.  

 
C. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut distincții (premiile II sau III) la 

olimpiadele școlare interdisciplinare/transdisciplinare („Lectura ca abilitate de viață” sau „Olimpiada 

națională de Lingvistică”) în perioada anilor de studii din liceu, vor fi notați cu 10 (zece) la Criteriul de selecție 

cu media mai mică. Cei incluși în această categorie pot opta pentru specializarea Limba și literatura română 

sau pentru specializarea Literatură universală și comparată.  

 

D. Candidații care au obținut mențiuni și premii speciale la Olimpiada școlară națională de limba și 

literatura română, la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” sau „Olimpiada națională de Lingvistică” 

vor fi notați cu 10 (zece) la Criteriul de selecție cu media mai mică. Cei incluși în această categorie pot opta doar 

pentru specializarea Limba și literatura română (A).  
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