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Pentru confirmarea locului, candidații aflați pe liste cu LOCURI BUGETATE trebuie să 

parcurgă următoarele etape: 

• Etapa 1 – semnarea contractului de finanțare și aducerea actelor din dosar în original la 

secretariatul specializării în zilele de 15.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022 (detalii despre 

adresă și program secretariat în tabelul de mai jos). 

• Etapa 2 – achitarea în platformă a taxei de înmatriculare de 25 lei (până la data de 

19.09.2022, ora 12.00). 

 

Pentru confirmarea locului, candidații aflați pe liste cu LOCURI FINANȚATE DE ULBS ÎN 

PRIMUL AN DE STUDIU trebuie să parcurgă următoarele etape: 

• Etapa 1 – achitarea în platformă a taxei de înmatriculare de 25 lei (până la data de 

19.09.2022, ora 12.00) 

• Etapa 2 – achitarea taxei de școlarizare în tranșe conform termenelor contractuale 

(prima tranșă prin platformă în perioada 15.09.2022 – 19.09.2022, ora 12.00). Aceștia 

vor beneficia în anul universitar 2022-2023 de o bursă în cuantum egal cu taxa de 

școlarizare. 

• Etapa 3 –  semnarea contractului de școlarizare/finanțare în zilele de 15.09.2022, 

16.09.2022, 19.09.2022 (detalii despre adresa și program secretariat în tabelul de mai jos). 

 

Pentru confirmarea locului, candidații aflați pe liste de LOCURI CU TAXĂ trebuie să 

parcurgă următoarele etape: 

• Etapa 1 – achitarea în platformă a taxei de înmatriculare de 25 lei (până la data de 

19.09.2022, ora 12.00) 

• Etapa 2 – achitarea taxei de școlarizare în tranșe conform termenelor contractuale 

(prima tranșă prin platformă în perioada 15.09.2022 – 19.09.2022, ora 12.00).  

• Etapa 3 –  semnarea contractului de școlarizare cu taxă în zilele de 15.09.2022, 

16.09.2022, 19.09.2022 (detalii despre adresă și program secretariat în tabelul de mai jos) 

 

Pentru confirmarea locului, candidații din REPUBLICA MOLDOVA  la toate programele trebuie 

să se prezinte pentru semnarea contractului de finanțare și aducerea actelor din dosar în 

original la secretariatul decanatului în zilele de 15.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022 (detalii despre 

adresă și program secretariat în tabelul de mai jos). 

 

 

Eventualele contestații se depun scris până la termenul: 14/09/2022 (ora 15:30) la secretariatul 

decanatului sau prin email la socioumane@ulbsibiu.ro 

 



STUDII DE LICENȚĂ Adresa Program 

15.09.2022 

Program 

16.09.2022 

Program 

19.09.2022 

Conservare și restaurare  

Istorie 

Studiul patrimoniului și 

managementul bunurilor 

culturale 

B-dul Victoriei,  

Nr. 5-7, Et. 1, sala 40. 

09.00 -

15.00 
 

09.00 - 

15.00 
 

09.00 -

12.00 
 

Comunicare și relații publice 

Jurnalism 

Str. Brutarilor, Nr. 3,  

Secretariat Parter 

Științe politice 

Studii de securitate 

Relații internaționale și studii 

europene 

Calea Dumbrăvii,  

Nr. 34, Et. 2, sala 25. 

Sociologie 

Resurse umane 

Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A, Et. 5,  

sala M 501 

Asistență socială 

Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A, Et. 3,  

sala M 312 

Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar – lb. germană 

Calea Dumbrăvii, Nr. 

34, parter, secretariat 

DPPD  

 

Candidați din REPUBLICA 

MOLDOVA (toate programele) 

 

B-dul Victoriei, Nr. 

5-7, Et. 1, sala 46 

 

STUDII DE MASTER Adresa Program 

15.09.2022 

Program 

16.09.2022 

Program 

19.09.2022 

Elite politice românești (sec. XVIII-

XX) 

Restaurare lemn policrom 

Managementul integrării europene și 

administrației publice 

Securitate și relații internaționale 

B-dul Victoriei, 

Nr. 5-7, Et. 1, sala 

40. 

09.00 -

15.00 
 

09.00 -

15.00 
 

09.00 -

12.00 
 

Publicitate și brand 

Str. Brutarilor, 

Nr. 3,  

Secretariat Parter 

Leadership și management 

organizațional 

Selecția și gestiunea resurselor 

umane 

Asistența socială a grupurilor 

vulnerabile. Politici și strategii 

Str. Lucian Blaga,  

Nr. 2A, Et. 3,  

sala M 312 

Intervenții educaționale în școala 

incluzivă 

Management educațional 

Calea Dumbrăvii,  

Nr. 34, parter, 

secretariat DPPD  

 


