
 
 

    

Cursurile se desfăşoară în săli de curs 
moderne, dotate cu videoproiectoare iar activitățile 
practice se desfășoară în laboratoare cu acces la 
Internet. Există o sală specială de Internet, unde 
studenții au posibilitatea de a lucra și a se 
documenta. 

Ca suport de studiu, studenţilor le sunt oferite 
lucrări elaborate de membrii catedrei, cursuri şi lucrări 
de laborator disponibile atât pe suport magnetic cât şi 
tipărit. Studenţii au la dispoziţie pentru documentare: 
Biblioteca Universităţii, biblioteci de specialitate, 
pagina Web a facultăţii, acces la resurse online. 

Pentru agrement, studenţilor li se oferă variate 
oportunităţi – sala de sport, bazin de înot, excursii 
organizate la munte şi la mare, tabere oferite celor cu 
rezultate deosebite, baluri. 

Casa studenţilor, viața culturală din Sibiu,  
obiectivele turistice ale zonei oferă numeroase 
posibilități de recreere și petrecere a timpului liber. 

� Dosar plic;  
� Cerere tip (la înscriere, de la secretariatul 

de înscriere ce va func ţiona la sediul 
facult ăţii); 

� Diploma de bacalaureat sau   echivalent ă 
(original/copie legalizat ă) 

� Foaia matricol ă sau echivalent ă 
(original/copie legalizat ă) 

� Certificatul de na ştere în copie legalizat ă; 
� Adeverin ţă medical ă tip; 
� 3 fotografii tip carte/buletin de identitate; 
� Taxă de înscriere: 150 RON;  

Înscrieri : Licenţă: 15-20, 22-23 iulie 20 13 
Masterat: 15-20, 22 iulie 2013 
zilnic între orele 9.00-15.00, sâmb ătă 9.00-13.30 
� 23 iulie:  proba scrisa op ționala pentru programul 

de master 
� 24 iulie: afi şarea rezultatelor ini ţiale; 
� 25 iulie: depunerea şi rezolvarea contesta ţiilor, 

afişarea rezultatelor finale; 
� 25 iulie: afi şarea listelor dup ă rezolvarea 

contesta ţiilor; 
� 26-27, 29-30 iulie: perioada de confirmare pentru 

locuri bugetare şi locuri cu tax ă; 
� 31 iulie: afi şarea listelor cu rezultatele finale dup ă 

confirm ări - locuri bugetate şi cu tax ă. 
Înscrieri: 09-14 septembrie 2013, licenţă, masterat 
zilnic între orele 9.00-15.00, sâmb ătă 9.00-13.30 
� 16 septembrie: afi şarea rezultatelor ini țiale; 
� 17 septembrie: depunerea şi rezolvarea 

contesta ţiilor; 
� 17 septembrie: afi şarea rezultatelor dup ă 

contesta ţii; 
� 18 – 21 septembrie: perioada de confirmare pentru 

candida ţii reu şiţi;  
� 23 septembrie: afi şarea listelor cu rezultatele finale 

după confirm ări. 

Aten ţie: neconfirmarea în perioada stabilit ă duce 
la eliminarea candidatului din listele candida ţilor 
reuşiţi. 



 
 

    

        

 

 
Studii de licen ță 

Învăţământul de licenţă se desfăşoară conform 
procesului de la Bologna pe parcursul a trei ani  de 
zile. Admiterea candidaţilor se face pe Domeniul 
Informatic ă, şi constă într-un concurs de dosare. 

Domeniul Informatic ă 

Specializare acredit ă: 
 

� Informatic ă  
 

Forma de înv ățământ:  zi. 
 
Titlul conferit:  licențiat în informatică. 
 
La sfârşitul duratei de studiu, studentul susţine 

examenul de licenţă obţinând titlul de licen ţiat în 
informatic ă. 

 
Număr de locuri: 33 buget, 47 cu taxă 
 
Nota de admitere  se calculează astfel: 100% 

media generală de la Bacalaureat 
 

Competen ţe dup ă absolvire:  programare în 
limbaje de nivel înalt, dezvoltarea şi întreţinerea 
aplicaţiilor informatice, Utilizarea instrumentelor 
informatice în context interdisciplinar, utilizarea şi 
administrarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de 
calculatoare, proiectarea și gestiunea bazelor de date, 
utilizarea produselor software şi dezvoltarea lor pe 
bază de specificaţii, realizarea de proiecte individuale 
şi colective, sisteme distribuite, verificarea formală a 
produselor software. 

 
Debuşee: Informatician; Administrator de baze de 

date; Programator; Analist; Profesor în învăţământul 
gimnazial *; Consultant în informatica; Asistent de 
cercetare în informatică, matematică-informatică.  
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: 
Informatician designer; Asistent achiziţie şi analiză 
date. 
* Dacă satisface condiţiile legislaţiei în vigoare. 
Posibilitatea specializ ării prin masterat. 
 

Studii universitare de masterat 
Programele universitare de masterat sunt 

destinate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de 
licenţă. Acestea au o durată de 2 ani şi se desfăşoară 
ca învăţământ de zi. 

Domeniul Informatic ă 

Specializare acredit ă: 
 

� Sisteme şi tehnologii informatice 
avansate  
 
Forma de înv ățământ:  zi. 
 
Număr de locuri: 25 buget, 15 cu taxă 
 
Admiterea  la masterat se face pe baza mediei de la 

examenul de licență şi o probă scrisă opţională.  
 
Nota de admitere  se calculează ca maximul dinte 

media examenului de licență și nota de la proba scrisă 
opțională. 

Candidaţii care nu se prezintă la examenul scris 
vor avea ca nota de admitere media de la examenul de 
licență. Mai multe detalii se găsesc la adresa 
http://stiinte.ulbsibiu.ro/info. 

 
Competen ţe dup ă absolvire:  proiectare și 

dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile, 
modelare şi proiectare de sisteme inteligente, modele 
hibride, managementul sistemelor software, 
dezvoltarea de programe software specifice pentru 
diferite modele, analiza calităţii produselor software. 

 
Debuşee: analist-proiectant de sisteme 

informatice; manager în domeniul proiectelor 
informatice; specialist cu abilităţi specifice pentru 
utilizarea instrumentarului oferit de IT&C; specialist în 
gestiunea, elaborarea proiectarea, implementarea şi 
exploatarea produselor şi sistemelor informatice; 
cercetător în domeniul Informatică; cadru didactic 
universitar**; profesor de informatică**. 
 
** Dacă satisface condiţiile legislaţiei în vigoare. 

Practic ă de specialitate - cercetare 
Practica de specialitate se realizează în 

colaborare cu renumite firme sibiene, naționale și 
internaționale: IQuest, Ropardo, EBS, Sobis, 
Harting, Continental, Visma, TopTech. 

Studenților li se oferă posibilitatea de a efectua 
activitate de cercetare științifică: 
� Anual este organizată conferința internațională 

de informatică, dedicată studenților de la nivelul 
licență și masterat – Imagination, Creativity, 
Design, Development (ICDD) 
http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd 

� În funcție de rezultate, studenții au oportunitatea 
de a participa în programul Microsoft Student 
Partner (MSP) putând beneficia astfel de o 
formare profesională deosebită. Echipele MSP 
pot participa la concursurile naționale și 
internaționale organizate de Microsoft. 

� Firmele partenere oferă studenților traininguri în 
domeniul specializării și posibilitatea pregătirii 
lucrării de licență și disertație. 

Programe de formare continu ă 
� Urmând cursurile Departamentului de pregătire 

a personalului didactic (DPPD), studenții au 
posibilitatea de a urma profesia de dascăl. 

� ULBS prind DPPD în colaborare cu colectivul 
de informatică, organizează cursuri şi 
concursuri pentru acordarea de grade didactice 
(definitivat, gradul II, gradul I) în domeniul 
Informatică. 


