Concurs pe bază de dosare –
media examenului de bacalaureat
E-mail: drept@ulbsibiu.ro
Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Sibiu, 550324, România

ALEGE DREPT! ALEGE VIITORUL DREPT!

CALENDAR ADMITERE
•
•
•
•
•
•
•
•

01martie – 12 iulie 2021 – Preînscriere/ Informare candidaţi
12 iulie – 01 septembrie 2021 – ora 13,00 - Înscriere candidaţi
13 iulie – 02 septembrie 2021 - Validare dosare
06 septembrie 2021
- Afișare rezultate parţiale
06 septembrie 2021
- Depunere și rezolvare contestaţii
07-10 septembrie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare
13-14 septembrie 2021 - Confirmare locuri în așteptare rezervate prin cerere
16 septembrie 2021 - Afişare liste finale admitere

CONȚINUTUL DOSARULUI DE
ÎNSCRIERE

Domeniul de
licenţă

Durata
studiilor

Programul de studii
universitare de licenţă

Nr. locuri
(cu taxă)

Drept
Ştiinţe
administrative

4 ani

DREPT (ID) – 240 credite
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(ID) – 180 credite

150

3 ani

100

▪ fişa de înscriere (se va genera online și va cuprinde informațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, pentru anul universitar 2021-2022 precum și de criteriile
specifice);
▪ fotocopie/scanare diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, respectiv adeverință pentru absolvenţii de liceu care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2021, în care se menţionează media generală de bacalaureat, şi notele
obţinute la probele susţinute;
▪ fotocopie/scanare după certificatul de naştere;
▪ fotocopie/scanare după certificat de căsătorie sau hotărâri judecătoreşti privind schimbarea numelui
▪ fotocopie/scanare după cartea de identitate;
▪ fotocopie/ scanare adeverinţă medicală tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) în care se va preciza că solicitanţii sunt
apţi pentru programele de studii la care aspiră, în original sau în copie legalizată la notariat;
▪ 3 fotografii -3 cm x 4 cm (lăţime x înălţime);
▪ fotocopie/ scanare adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la prima specializare, pentru studenţii care
candidează pentru o a doua specializare;
▪ fotocopie/ scanare diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare,
în original sau copie legalizată sau adeverinţă pentru promoţia 2021;
▪ fotocopie/ scanare certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MENCS (doar pentru
candidaţii străini);
▪ fotocopie/ scanare pentru alte documente solicitate, după caz.

Taxa înscriere concurs admitere: 150 lei

