
 

ACTE NECESARE PENTRU 
ÎNSCRIERE: 

 
 

- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obţine la înscriere de la 
comisia de înscriere)  

- DECLARA ȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal (GDPR) (se obţine la înscriere de 
la comisia de înscriere) 

- DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diplomă 
echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la  
notar, certificată ”conform cu originalul” de către persoanele 
care au atribuţii desemnate în acest sens, din cadrul comisiei 
de admitere de la nivelul faculatăţii.  Absolvenţii promoţiei 
2018 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o 
adeverinţă eliberată   de   liceu,   în   care   se   menţionează   
media generală de bacalaureat,   cât   şi   notele   obţinute   la 
probele susţinute, precum şi foaia matricolă (în original/copie 
legalizată la notar, certificată ”conform cu originalul” de către 
persoanele care au atribuţii desemnate în acest sens, din 
cadrul comisiei de admitere de la nivelul faculatăţii.   

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată; 
- FOTOCOPIE după actul de identitate; 
- ADEVERIN ŢĂ MEDICAL Ă TIP  
- 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate; 
- ADEVERIN ŢĂ din care să rezulte calitatea de student 

integralist în sesiunea de vară, pentru studenţii la a doua 
specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea 
de toamnă; 

- DIPLOM Ă DE LICENŢĂ SAU DE ABSOLVIRE sau  
ECHIVALENT Ă, în original sau în copie legalizată la 
notar, certificată ”conform cu originalul” de către persoanele 
care au atribuţii desemnate în acest sens, din cadrul comisiei 
de admitere de la nivelul faculatăţii, pentru  studii 
postuniversitare, master; 

- 1 DOSAR PLIC; 
- CHITAN ŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE,       
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, 
conform Hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga”  din 
Sibiu 
- Taxa  de  înscriere  la  concursul  de  admitere   
este  de 150 RON şi se plăteşte o singură dată, indiferent de 
numărul de înscrieri la specializările din facultate. 

  
    OBSERVAŢIE:   
       Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii    
    care se încadrează în una din situaţiile reglementate la art.25 lin(3)     
    din  Regulamentul de admitere ULBS. 
        
 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE  
Înscrierea candidaţilor la concursul de 
Admitere 2018, se va face personal pe baza 
actului de identitate sau cu procură notarială 

 FORMA DE ADMITERE – LICENŢĂ 

Concurs de dosare 
Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea concursului: 

• 11 – 14 iulie, 16 - 21 iulie 2018  înscrieri 
• 23 iulie 2018 afişarea listelor iniţiale 
• 24 iulie 2018 până la ora 14,00 perioadă de depunere a 

contestaţiilor 
• 25 - 28 iulie 2018 perioada de confirmare - locuri 

bugetate şi locuri cu taxă 
• 30  iulie  2018  afişarea  listelor  cu  rezultatele  finale  

după  confirmări  -  locuri bugetate şi cu taxă 
 

            FORMA DE ADMITERE – MASTER 
Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea concursului: 

• 11 – 14 iulie, 16 - 20 iulie 2018 înscrieri 

• 21-22 iulie 2018 probă admitere 

• 23 iulie 2018 afişarea listelor iniţiale 

•  24 iulie 2018 perioadă de depunere a contestaţiilor;  

• 25 - 28 iulie 2018  perioada de confirmare - locuri 

bugetate şi locuri cu taxă 

•  30  iulie  2018  afişarea  listelor  cu  rezultatele  

finale  după  confirmări  -  locuri bugetate şi cu taxă 
 

Confirmarea constă în  completarea fişei de înscriere 
în anul I, semnarea contractului şi achitarea primei 
tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă 
(înscriere în anul I). 

   Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la  
  eliminarea candidatului din listele candidaţilor reuşiţi

 
 

Universitate acreditată cu calificativul  
“ GGRRAADD  DDEE  ÎÎ NNCCRREEDDEERREE  RRII DDII CCAATT” 

 

ADMITERE 2018 

DOMENIUL MATEMATIC Ă 
 
 

 
 

DEPARTAMENTUL DE  
 

MATEMATIC Ă ŞI INFORMATIC Ă 
 

Tel: 0269 21.66.42 int.17 
Tel./ Fax: 0269 21.50.43 

Tel: 0741-792217 
http://depmath.ulbsibiu.ro 

 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

 
Str. Dr. Ioan Raţiu nr. 5-7, 550012 Sibiu, RO 
Tel:  0269 21.66.42, Fax: 0269 21.66.17     

   http://stiinte.ulbsibiu.ro 



 

 

STUDII DE LICENŢĂ 
 

 
Perspectivele absolven ţilor 
 
-  profesor de matematică; 
- matematician, cercetător; 
-  matematician specialist în domeniile 
tehnice, economice, turistice, bancare 
etc.; 
-  programator, analist programator; 
-  posibilitatea specializării prin masterat 
şi doctorat 
 

 
 

 
 

Titlul:  
 
Licenţiat în Matematică  

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

Program de studiu-Licenţă, 
 3 ani,  

Cursuri de zi 
 

• MATEMATICĂ INFORMATICĂ 
(acreditată) 

   
 Locuri: 47 

 
Forma de admitere:  
- concurs pe baza rezultatelor de la 
examenul de bacalaureat . 

 
 

Observaţie 

     La  domeniul  Matematică  vor fi  declaraţi 

admişi cu media 10 şi vor urma procedurile      

standard de înscriere candidaţii care au 

obţinut  locul I,  II,  III  sau  menţiune  în 

concursurile internaţionale de matematică sau 

la faza naţională  a Olimpiadei de matematică. 

 

 

Criterii de departajare în cazul a două medii 
egale: 
     În cazul egalităţii mediilor generale de 
admitere, se aplică procedura de departajare 
care ia în considerare, în ordine: 
 - Nota la Proba E.c -  bacalaureat; 
 - Nota la Proba E.d - bacalaureat. 
 
* Locurile cu taxă pot fi suplimentate 
dacă este cazul 

 

Program de studiu-Master, 
 2 ani,  

Cursuri de zi 
 

• Matematică Informatică Aplicată  
(acreditată) 

       
           Locuri : 26 
 

 
Forma de admitere 

- Probă orală – Admis/Respins 
- 100% - media examenul de licenţă 

Facultatea de Ştiinte  
Universitatea Lucian Blaga SIBIU 

 


