ACTE NECESARE PENTRU
ÎNSCRIERE:
-

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obţine la înscriere de la
comisia de înscriere)
DECLARAȚIE 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 2019 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;
ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP
3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate;
ADEVERINŢĂ 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;
DIPLOMĂ DE LICENŢĂ SAU DE ABSOLVIRE sau
ECHIVALENTĂ, 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;
CHITANŢĂ 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
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
2019, se va face personal pe baza actului de identitate
sau cu procură notarială

FORMA DE ADMITERE – LICENŢĂ
Concurs de dosare

Universitate acreditată cu calificativul
“G
GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”

ADMITERE 2019

Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea concursului:

•
•
•
•
•
•

17 – 20 iulie, 22 - 23 iulie 2019 înscrieri
25 iulie 2019 afişarea listelor iniţiale
25 iulie 2019 până la ora 14,00 perioadă de
depunere a contestaţiilor
26 iulie 2019 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
26 – 27 iulie, 29 – 30 iulie 2019 perioada de
confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
31 iulie 2019 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări - locuri bugetate şi cu taxă

- Ecologie şi Protecţia Mediului
- Ecology and Environmental
Protection
- Biologie

FORMA DE ADMITERE – MASTER
Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea concursului:

•
•
•
•
•
•
•

17 – 20 iulie, 22 - 23 iulie 2019 înscrieri
24 iulie 2019 probă admitere
25 iulie 2019 afişarea listelor iniţiale
25 iulie 2019 perioadă de depunere a contestaţiilor;
30 iulie 2019 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
26 – 27 iulie, 29 – 30 iulie 2019 perioada de
confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
31 iulie 2019 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

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI,
FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Tel: 0269-216642, int. 24
E:mail: http://epm.stiinte.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
3 ANI
Domeniul de licenţă:

STUDII DE LICENŢĂ
3 ANI
Domeniul de licenţă:

ŞTIINŢA MEDIULUI

BIOLOGIE

Titlul obţinut

LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢA MEDIULUI
Specializare:
- Ecologie şi Protecţia Mediului
Locuri :Buget 25,cu taxa:10,
Rep.Mold/diaspora:1

- Ecology and Environmental
Protection

STUDII DE MASTERAT
2 ANI
Absolvenţii studiilor de licenţă au
posibilitatea
să-şi
îmbunătăţească
performanţele, în perspectiva atingerii
unui nivel profesional superior, prin
studii de masterat.

Titlul obţinut:

LICENŢIAT ÎN BIOLOGIE

Colectivul Ecologie şi Protecţia Mediului
desfăşoară programe de masterat.

Specializarea:

- Biologie
Locuri :Buget 25,cutaxa:20,
Rep.Mold/diaspora:1

Locuri :Buget 14, cu taxa:10;

PROGRAME DE MASTERAT
- Expertiza si Managementul
Sistemelor Ecologice
Locuri :Buget 20, cu taxa: 5

- Biologie Aplicată

Rep.Mold/diaspora:1

Locuri :Buget 17, cu taxa: 8
Rep.Mold/diaspora:2

COMPETENŢE DUPĂ ABSOLVIRE:
Biologi pentru:
COMPETENŢE DUPĂ ABSOLVIRE:
Specialişti în ecologie şi protecţia mediului
pentru:
agenţii de protecţia mediului, garda
de mediu
firme de consultanţă/expertiză de mediu,
departamente de mediu în întreprinderi,
laboratoare de specialitate,
administraţia publică,
administraţia ariilor protejate,
întreprinderi, organizaţii neguvernamentale

învăţământ
laboratoare de specialitate
agenţii de protecţia mediului
spitale
muzee
firme de consulatanţă şi expertiză
administraţii ale ariilor protejate
administraţia publică
organizaţii neguvernamentale instituţii şi
organizaţii de profil cercetare

Forma de admitere
Proba orală –Admis/Respins
100% - media examenului de licență

