
1217 locuri la facultatile sibiene, in sesiunea din toamna
Peste 1200 de locuri, ramase neocupate dupa prima sesiune de inscrieri, sunt scoase la concurs de
reprezentantii Universitatii „Lucian Blaga ", pentru sesiunea din septembrie. Oferta cea mai bogata vine
din partea Facultatii de Ştiinte, unde tinerii care doresc sa se inscrie au la dispozitie peste 300 de locuri.
 Cei care nu au reusit sa se inscrie in vara, o pot face in luna septembrie cand incepe, oficial, admiterea
din toamna, la facultatile din Sibiu. Numarul total al locurilor ramase neocupate este de 1217, dintre care
doar 28 dintre ele sunt la fara taxa. La Facultatea de Drept " Simion Barnutiu " nu a fost stabilit, inca,
numarul de locuri ramase, in urma deciziei reprezentantilor facultatii de a prelungi perioada de
confirmare pana la 1 septembrie.

 Facultatea de Ştiinte
 Pentru admiterea din toamna, facultatea scoate la concurs 316 locuri ramase neocupate. Dintre acestea,
306 sunt locuri cu taxa si 10 fara taxa, la specializarea Fizica.
 Astfel, din totalul de locuri, 48 sunt la Matematica, 71 la Informatica, 25 de locuri cu taxa la Fizica, 39 la
Ştiinta mediului, 22 la Biologie, 11 la Psihologie, 51 la Sociologie, 18 la Asistenta sociala si 21 la
Educatie Fizica si Sport.
 inscrierile vor avea loc intre 7 si 14 septembrie si 7 si 11 septembrie la Educatie fizica si sport (EFS). in
14 si 15 septembrie se vor sustine probele la Educatie fizica si sport, iar in 16 septembrie vor putea fi
depuse contestatiile pentru EFS. Rezultatele finale vor fi afisate in 21 septembrie.
 Taxa de scolarizare depinde de specializare si poate varia de la 1.600 la 2.000 de lei, iar taxa de inscriere
este de 100 de lei.

 Facultate de Litere
 Facultatea de Litere si Arte ofera 202 locuri. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii universitatii
sibiene, pentru specializarea Limba si literatura engleza plus o limba si literatura straina (germana,
franceza) sau Limba si literatura romana, exista 20 locuri cu taxa, pentru Limba si literatura romana plus
o limba si literatura straina (engleza, germana, franceza) sunt 74 locuri cu taxa, iar pentru Limba si
literatura germana plus o limba si literatura straina (engleza, franceza) sau Limba si literatura romana
exista sase locuri cu taxa. De asemenea, alte 14 locuri cu taxa sunt disponibile pentru specializarea Limba
si literatura franceza plus o limba si literatura straina (engleza, germana) sau Limba si literatura romana.
 in ceea ce priveseste domeniul Limbi Moderne Aplicate, pentru specializarea Limba engleza–Limba
franceza sau Limba germana, facultatea scoate la concurs 13 locuri cu taxa. Pentru Limba
germana–Limba engleza sau Limba franceza, 20 de locuri cu taxa, iar pentru Limba franceza–Limba
germana sau Limba engleza, exista 22 de locuri cu taxa.
 in domeniul Ştiintelor comunicarii, specializarea Biblioteconomie si Ştiinta informarii, tinerii au la
dispozitie 17 locuri cu taxa.
 Pentru admitere, in proportie de 75 la suta, conteaza mediile din anii de liceu, la disciplinele pentru care
candidatul opteaza sau certificatele de competenta lingvistica recunoscute.
 Taxa de scolarizare este de 1.800 de lei pe an, iar perioada de inscrieri este 1-19 septembrie.

 Facultatea de Teologie
 Viitorii teologi au la dispozitie 150 de locuri cu taxa, corespunzatoare pentru trei specializari. Astfel,
pentru specializarea Teologie pastorala, exista 100 de locuri, iar cei care doresc sa se inscrie vor fi supusi
unui test psihologic eliminatoriu si unei examinari a aptitudinilor muzicale, doar pentru aceasta
specializare.
 Pentru Teologie didactica, facultatea scoate la concurs 25 de locuri, iar pentru specializarea Teologie
Asistenta sociala, exista alte 25 de locuri. Pentru admitere va conta 50 la suta media de la examenul de
bacalaureat, 25 la suta media anilor de liceu si alte 25 de procente proba de cunostinte religioase.
 Taxa de scolarizare este de 2.200 de lei pe an.
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 Perioada de inscrieri este 15-19 septembrie, concursul va avea loc in perioada 21-22 septembrie, iar 
rezultatele se vor afisa pe 23 septembrie.

 Ştiinte politice
 Facultatea de Ştiinte Politice, Relatii Internationale si Studii Europene (SPRISE) scoate la concurs,
pentru admiterea din toamna, 185 de locuri. Dintre acestea, 45 de locuri cu taxa la specializarea Ştiinte
Politice, 90 de locuri cu taxa la Relatii Internationale si studii europene si alte 50 la Studii de securitate.
 Perioada de inscrieri este 7-20 septembrie, iar confirmarile se pot face pana in 25 septembrie, cand se va
achita si taxa de 25 de lei. Pana in 29 septembrie, tinerii pot incheia contractul cu facultatea si pot achita
prima parte din taxa.

 Taxa de scolarizare este de 1.600 de lei pe an.
 Facultatea de Ştiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului
 Conducerea institutiei pune la dispozitie 196 de locuri cu taxa, la sase specializari din cadrul facultatii.
Este vorba despre Ingineria produselor alimentare, unde exista 14 locuri cu taxa, Controlul si expertiza
produselor alimentare, tot cu 14 locuri cu taxa, Biotehnologii pentru industria alimentara, cu 25 de locuri
cu taxa, Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism, cu 20 de locuri cu taxa,
Montanologie, cu 59 de locuri cu taxa si Ingineria si protectia mediului in agricultura, cu 64 de locuri cu
taxa.

 Selectia se va face in functie de media la bacalaureat (20 la suta) si media mediilor de promovare a anilor
de studii (80 la suta).
 Perioada de inscriere va avea loc intre 2 si 7 septembrie. Confirmarile se vor face intre 7 si 9 septembrie.
Taxa de inscriere este de 70 de lei.

 Facultatea de Jurnalistica
 Alte 87 de locuri au ramas neocupate la Facultatea de Jurnalistica, dintre care 12 sunt la fara taxa. Astfel,
sunt 20 de locuri cu taxa si unul fara taxa la Jurnalism, 30 de locuri cu taxa si unul fara taxa la
Comunicare si relatii publice si 25 de locuri cu taxa si 10 fara taxa, la specializarea Filosofie.
 inscrierile vor avea loc in perioada 1-5 septembrie si 7-11 septembrie, iar rezultatele vor fi afisate in 14
septembrie.

 Taxa de scolarizare pe an este de 2.100 de lei, cea de inscriere de 100 de lei. La admitere se va lua in
considerare media la examenul ed baclaureat (50 la suta) si media anilor de licei (50 la suta).
 Facultatea de Istorie si Patrimoniu
 Facultatea de istorie pune la dispozitia tinerilor absolventi de liceu 45 de locuri, dintre care 39 cu taxa si
sase fara taxa. Astfel, la specializarea Istorie sunt disponibile 16 locuri cu taxa si sase fara taxa, la
specializarea Conservare si restaurare, 12 locuri cu taxa, iar la Design, 11 locuri cu taxa.
 inscrierile vor avea loc intre 8 si 12 septembrie, iar in 14 si 15 septembrie vor avea loc examenele la 
specializarile Conservare si resturare si Design. Taxa de scolarizare variaza in functie de specializare si
este intre 1.700 si 2.200 de lei. Taxa de inscriere este de 100 de lei.

 Facultatea de Ştiinte Economice
 Sunt disponibile, pentru sesiunea din toamna, 20 de locuri la taxa, dintre care 18 la specializarea Afaceri
internationale si cate unul la Marketing si Economie generala.
 inscrierile voe avea loc intre 7 si 15 septembrie, iar taxa de inscriere este de 100 de lei.
 Facultatea de Medicina
 Facultatea de Medicina „Victor Papilian " din Sibiu ofera, pentru sesiunea din toamna, 16 locuri pentru
specializarea Asistenta dentara. inscrierile vor avea loc in perioada 15-19 septembrie, iar taxa de inscriere
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este de 100 de lei.

Cuvinte cheie: inscrieri facultati sibiu  taxa scolarizare sibiu  admitere facultati sibiu  facultate de stiinte
facultate de litere  facultate de sport  facultate jurnalistica
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