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DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, JURNALISM, RELAȚII PUBLICE ȘI 
SOCIOLOGIE 

 

CALENDAR EXAMINARE PROGRAME LICENȚĂ ȘI MASTER 2020 

 
 

Programul de studii universitare de licență: JURNALISM 
Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 

târziu de ora 15:00) 
Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
licență – online  

3 iulie 2020, începând cu ora 09:00 

 

 Programul de studii universitare de licență: 
 COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 
târziu de ora 15:00) 

Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
licență – online  

3 iulie 2020, începând cu ora 09:00 
4 iulie 2020, începând cu ora 09:00 

 

Programul de studii universitare de licență: ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 

târziu de ora 15:00) 
Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
licență – online  

3 iulie 2020, începând cu ora 09:00 

 
 
 
 
 

 Programul de studii universitare de licență: RESURSE UMANE 
Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 

târziu de ora 15:00) 
Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 3 iulie 2020, începând cu ora 09:00 
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licență – online  4 iulie 2020, începând cu ora 09:00 
 

Programul de studii universitare de licență: SOCIOLOGIE 
Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 

târziu de ora 15:00) 
Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
licență – online  

4 iulie 2020, începând cu ora 9 

 

Programul de studii universitare de masterat: 
 PUBLICITATE ŞI BRAND 

Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 
târziu de ora 15:00) 

Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
disertație – online  

6 iulie 2020, începând cu ora 10:00 

 

Programul de studii universitare de masterat: 
 FAMILIA – RESURSE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 
târziu de ora 15:00) 

Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
disertație – online  

4 iulie 2020, începând cu ora 17:00 

 

Programul de studii universitare de masterat: 
 LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 
târziu de ora 15:00) 

Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
disertație – online  

6 iulie 2020, începând cu ora 09:00 

 

Programul de studii universitare de masterat: 
 SELECŢIA ŞI GESTIUNEA RESURSELOR UMANE 

Înscrieri - online 24 iunie – 1 iulie (online, dar nu mai 
târziu de ora 15:00) 

Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de 
disertație – online  

6 iulie 2020, începând cu ora 16:30 
7 iulie 2020, începând cu ora 16:30 
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Pentru a putea participa la examene studenții trebuie să dețină obligatoriu adresă de mail 
instituțională (ex. prenume.nume@ulbsibiu.ro) 

 


