
CONFIRMARE LOCURI 

 

Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, au obligația să confirme locul, în 
perioada 23-28 iulie (pentru programele de licență) sau 24-29 iulie (pentru programele de master), prin 
depunerea diplomei de bacalaureat și copie după foia matricolă, în original, la sediul Facultății de Științe 
Socio-Umane, Bd. Victoriei nr. 5-7, et. 1, unde se fac confirmările. După această etapă, candidații admiși 
pe locuri finanțate de la bugetul de stat, vor achita online taxa de înmatriculare în valoare de 25 de lei.  

******** 

Candidații declarați admiși pe locurile  subvenționate ULBS, și cei admiși pe locuri finanțate din 
granturi FDI, au obligația să confirme locul, în perioada 23-28 iulie (pentru programele de licență) sau 
24-29 iulie (pentru programele de master), prin  depunerea diplomei de bacalaureat în original și a unei 
copii după foaia matricolă la sediul Facultății de Științe Socio-Umane, Bd. Victoriei nr. 5-7, et. 1, unde 
se fac confirmările. După această etapă, candidații admiși pe locuri subvenționate ULBS și finanțate din 
granturi ULBS, vor achita online taxa de înmatriculare în valoare de 25 de lei. Candidații admiși pe 
locuri finanțate din granturi FDI au obligația de a depune documentele care justifică încadrarea 
candidatului în această categorie. 

******** 

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă, au obligația să confirme locul online în perioada 23-28 
iulie (pentru programele de licență) sau 24-29 iulie (pentru programele de master), achitând online taxa 
de înmatriculare în valoare de 25 de lei și prima tranșă din taxa de școlarizare. Candidații declarați admiși 
pe locurile cu taxă au obligația să depună la sediul facultății, diploma de bacalaureat în original / copie 
legalizată pentru situațiile specifice, până cel târziu la începutul anului universitar 2020-2021 (01 
octombrie 2020). 

******** 

Candidații aflați pe listele de așteptare, au obligația să confirme online locul (rămânerea în lista de 
așteptare) în perioada 23-28 iulie (pentru programele de licență) sau 24-29 iulie (pentru programele de 
master), prin trimiterea unei declarații de menținere a locului în așteptare pe e-mail la următoarele adrese: 

• Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă - dep.iptp@ulbsibiu.ro; 

 
• Departamentului de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie - dep.asjrps@ulbsibiu.ro; 

	 Licență:	ASISTENŢĂ	SOCIALĂ	
	 Licență:	SOCIOLOGIE	
	 Licență:	RESURSE	UMANE	
	 Licență:	JURNALISM	
	 Licență:	COMUNICARE	ŞI	RELAŢII	PUBLICE	

 

	 Licență:	ISTORIE	
	 Master:	RESTAURARE	LEMN	POLICROM	



 
 

• Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - dep.dppd@ulbsibiu.ro; 
 

 
•  Psihologie – dep.psihologie@ulbsibiu.ro; 

	 Licență:	PSIHOLOGIE	
	 Master:	Psihologie	clinică,	consiliere	psihologică	și	Psihoterapie	
	 Master:	Psihologie	medico-legală	și	criminalistică….	

 

• Departamentul de Relații internaționale, științe politice și studii de securitate - dep.sprise@ulbsibiu.ro; 

	 Licență:	Relații	Internaționale	

	 Licență:	Științe	Politice	
	 Licență:	Studii	de	Securitate	

 
În cazul în care NU vor confirma menținerea locului în listele de așteptare, candidații aflați pe listele de 
așteptare vor fi eliminați din concurs și nu vor participa la reclasificarea candidaților, în urma încheierii 
confirmării locurilor.  

	 Licență:	Pedagogia	Învățământului	Primar	și	Preșcolar		
	 Licență:	Pedagogia	Învățământului	Primar	și	Preșcolar	(Lb.Germană)	
	 Licență:	Pedagogia	Învățământului	Primar	și	Preșcolar	(ID)	

	 Master:	Management	Educațional	
	 Master:	Intervenții	Educaționale	în	Școala	Incluzivă		


