
Facultatea de Științe Socio-Umane 

CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTE CU LOCURI BUGETATE: 

• Trebuie să confirme locul în perioada 18.07.2022 – 22.07.2022 (interval 09.00 – 15.00) prin 

semnarea contractului de finanțare și aducerea actelor din dosar în original și în copie 

la secretariatul specializării (B-dul Victoriei, nr. 5-7, et. 1). 

• Trebuie să achite în platformă taxa de înmatriculare de 25 lei. 

CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTE CU LOCURI FINANȚATE ÎN PRIMUL AN DE STUDIU 

DE ULBS: 

• Trebuie să achite în platformă taxa de înmatriculare de 25 lei. 

• Candidații admiși pe locuri subvenționate ULBS vor achita taxa de școlarizare în  

tranșe conform termenelor contractuale (prima transă prin platformă în perioada 

15.07.2022 – 24.07.2022) urmând ca aceștia să beneficieze în anul universitar 2022-

2023 de o bursă în cuantum egal cu taxa de școlarizare. 

• Trebuie să confirme locul în perioada 18.07.2022 – 22.07.2022 (interval 09.00 – 15.00) prin 

semnarea contractului de finanțare și aducerea actelor din dosar în original și în copie 

la secretariatul specializării (B-dul Victoriei, nr. 5-7, et. 1). 

CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTE DE LOCURI CU TAXĂ: 

• Trebuie să achite în platformă taxa de înmatriculare de 25 lei în perioada 15.07.2022 – 

24.07.2022. 

• Trebuie să achite în platformă prima tranșă a taxei de școlarizare pentru primul an de 

studiu în perioada 15.07.2022 – 24.07.2022. 

• Sunt invitați să semneze contractul de școlarizare cu taxă și să aducă actele din dosar în 

original și în copie la secretariatul specializării (B-dul Victoriei, nr. 5-7, et. 1) până la 

data de 27.07.2022 (de luni până vineri, interval 09.00 – 15.00). 

CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTE CU LOCURI ÎN AȘTEPTARE: 

Au posibilitatea să urce în clasament și să ocupe locuri cu taxă sau bugetate în funcție de evoluția 

confirmării locurilor la fiecare specializare. 

Pentru aceasta, este obligatoriu să completeze declarația de menținere loc în așteptare (model 

mai jos) și să o trimită la adresa departamentului de care aparține specializarea până la data de 

24.07.2022: 

• Asistență Socială, Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Resurse Umane, Sociologie: 

dep.asjrps@ulbsibiu.ro 

• Istorie, Studiul Patrimoniului și Managementul Bunurilor Culturale: dep.iptp@ulbsibiu.ro 

• Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (IF și ID): dep.dppd@ulbsibiu.ro 

• Psihologie: dep.psihologie@ulbsibiu.ro 

• Relații Internaționale și Studii Europene, Studii de Securitate, Științe Politice: 

dep.sprise@ulbsibiu.ro 

!!!Nedepunerea declarației, până la data indicată, va fi interpretată drept RENUNȚARE LA LOC 

 

Eventualele contestații se depun scris până la termenul: 15/07/2022 (ora 16:00). 
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