CRITERII DE ADMITERE ȘI CONDIȚII SPECIALE
FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
“Comunicare interculturală în spațiul de limbă germană".

1. Considerații generale
Prezentele criterii de admitere ale Facultății de Științe Socio-Umane la programul postuniversitar de
formare și dezvoltare profesională continuă "Comunicare interculturală în spațiul de limbă germană” sunt
întocmite pe baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele
de studii ale Universității "Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2020-2021.

2. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere
Concursul de admitere la programul postuniversitar "Comunicare interculturală în spațiul de limbă
germană” se organizează pentru anul universitar 2021-2022 în două sesiuni, luna mai respectiv iulie 2021.
Candidații la admiterea la programul postuniversitar ”Comunicare interculturală în spațiul de limbă
germană” sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau echivalentă.
Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați: 16 studenți.
Tipul de concurs de admitere este: concurs de admitere pe bază de dosare.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, solicitanții vor întocmi dosare de concurs ce vor fi trimise
electronic la adresa dc mail sekretariat@ev-theol.ro în perioada de înscriere specificată în calendarul de
concurs.
Taxa de înscriere în valoare de 150 RON se achită prin virament bancar în contul ULBS
IBAN: RO98 TREZ 5762 0F33 0500 XXXX, CUI 4480173, cont deschis la Trezoreria Sibiu.
Dosarul de concurs este un document în format PDF care conține, în ordine, următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Scrisoarea de motivație
Curriculum Vitae
Binecuvântarea autorității bisericeşti (conține acordul exprimat de autoritatea bisericească pentru ca
respectivul candidat să poată urma acest program de studii)
Două recomandări academice (semnate de douii cadre didactice universitarc care recomandă
candidatul pentru acest program de studiu)
Fotocopii legalizate diploma de licență (sau adeverința echivalentă), la care se adaugă fotocopii
realizate după diploma de master/şi sau de doctor (sau adeverințe echivalente), dacă este
cazul
Fotocopii suplimentele la diplome
Fotocopie legalizată după certificatul de naştere
Adeverință medicală tip (va fi eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea sănătății
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9.
10.
11.

candidatului)
Fotocopie C.I. sau, după caz, pașaport
Dovada achitării taxei de înscriere
Cerere tip de înscriere completată (se descarcii de pe site-ul www.ev-theol.ro)

3. Criterii de selecție şi modul de calcul al mediei de admitere
•

30% Media generală a examenului de licență

•

70% Media obținută de candidat din aprecierea de către comisia de admitere a CV- ului şi a
scrisorii de motivație a candidatului, precum şi a celor două scrisori de recomandare.

În Curriculum Vitae sunt evaluate nivelul şi domeniul de educație și formare și experiența profesională a
candidatului; în Scrisoarea de motivație este evaluată motivația candidatului de continuare a pregătirii sale
profesionale, pe specializări specifice sau complementare, prin dobândirea de competențe specifice
programului postuniversitar, care să vină în sprijinul intenției de urmare de programe universitare şi
postuniversitare în limba germană.
În Scrisorile de recomandare elaborate de cadre didactice universitare sunt evaluate caracterizarea
candidaților și susținerea lor în demersul de continuare a pregătirii profesionale, de dezvoltare a
cunoaşterii prin studiu și cercetare ştiințifică.

4. Criterii de departajare
Criteriul unic de departajare este reprezentat de media anilor de studii universitare de licență.

5. Calendarul concursului de admitere
Concursul de admitere la programul postuniversitar ”Comunicare interculturală în spațiul de limbă germană”
pentru anul universitar 2021-2022 se desfășoară după următorul calendar:
Calendarul concursului de admitere
pe bază de dosare







Sesiunea 1
Perioada de înscriere: 1 aprilie – 1 mai 2021
Afișarea rezultatelor: 14 mai 2021
Contestații: 15 mai 2021
Liste după contestații: 16 mai 2021
Confirmare locuri: 17 – 19 mai 2021
Rezultate finale: 20 mai 2021









Sesiunea 2
Perioada de înscriere: 12 – 17 iulie 2021
Validarea dosarelor: 12 – 17 iulie 2021
Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2021
Contestații: 21 iulie 2021
Liste după contestații: 22 iulie 2021
Confirmare locuri: 23 – 30 iulie 2021
Rezultate finale: 31 iulie 2021

6. Stabilirea și comunicarea rezultatelor concursului de admitere
Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate în data de 20 mai 2021 pentru sesiunea 1 de admitere,
respectiv 31 iulie 2021 pentru sesiunea 2, pe paginile de web ale programului de studii, http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.istorie/ și www.ev-theol.ro, precum și la sediul secției de Teologie Protestantă, Bd.
Victoriei nr. 40, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor disponibile.
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