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Procedura de înscriere
1. Înscrierea la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și de
master, la toate formele de învățământ, se face on-line prin intermediul aplicației informatice
”Admitere online”, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop,
tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând precizările reglementate de
aplicația informatică Admitere on-line.
2. Înscrierea on-line se poate face fie de la domiciliul candidatului său din alte locații, fie din spațiile
special amenajate în cadrul ULBS. Informațiile privind adresele și intervalul orar de funcționare
a acestor spații puse la dispoziția candidaților de către ULBS pe perioada înscrierilor vor fi
publicate pe site-ul ULBS și site-urile facultăților.
3. Actele necesare la înscriere sunt:
- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se completează on-line);
- DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSOANAL (GDPR) (se completează on-line);
- DIPLOMA DE BACALAUREAT * sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie
legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au
atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății.
Absolvenţii promoţiei 2020 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa
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 (Ia
notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții
desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății);
- CERTIFICATUL DE NAŞTERE *;
- FOTOCOPIE după actul de identitate *;
- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP; pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, candidaţii
vor prezenta ADEVERINŢĂ MEDICALĂ eliberată de medicul de familie cu mențiunea
”Clinic sănătos; nu este în evidență cu boli cronice”;
- 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate (se vor aduce doar când se depune dosarul în
original înaintea începerii anului universitar 2020-2021);
- 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 / copie
legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au
atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății,
pentru studii postuniversitare, master;
- 1 DOSAR PLIC (se va aduce doar când se depune dosarul în original înaintea începerii
anului universitar 2020-2021);
- CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE sau DOVADA PLĂȚII * pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, conform Hotărârii Senatului
Universităţii "LUCIAN BLAGA" din Sibiu;
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Declarație pe proprie răspundere în care candidatul își asumă responsabilitatea cu
privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele
originale.
Taxa de înscriere la concursul de admitere se va stabili de către Consiliul de Aministrație al
ULBS și se va aproba în Senatul Universități. Taxa de înscriere se plătește o singură dată, indiferent
de numărul de înscrieri la specializarile din facultate.
Observaţie: Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii care se încadrează în
una din situațiile reglementate la art. 23 lin. (3) din Regulamentul de admitere al ULBS. Actele
doveditoare se vor transmite odată cu dosarul de înscriere.
Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat. Cuantumul taxelor de înscriere se aprobă
de Senat.
„Dosarul de înscriere on-line va cuprinde fișa de înscriere completată, documentele suport
scanate / fotografiate lizibil, dovada plății taxei de înscriere sau documentul justificativ care îi
dă dreptul la scutire de la plata acestei taxe, precum și asumarea responsabilității de către
candidat cu privire la autenticitatea și conformitatea tuturor documentelor suport, prin bifarea
casuței corespunzătoare din aplicația informatică.” (Art. 21 - Addendum)
4. La Facultatea de Ştiinţe (cu excepţia domeniului Educaţie Fizică şi Sport) vor fi declaraţi admişi
cu media de admitere 10 pe locuri bugetate, urmând procedura standard de înscriere, candidaţii
care au obţinut, în perioada studiilor liceale, rezultate deosebite (locurile I, II şi III, mențiune) la
olimpiadele internaţionale și naționale, recunoscute de MEC. Pentru ordonarea acestor candidaţi
se folosesc criteriile prezentate articolul 26 din Regulamentul de admitere ULBS.
5. La domeniul Educaţie Fizicǎ şi Sport vor fi declaraţi admişi cu media de admitere 10, urmând
procedura standard de înscriere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale,
următoarele performanțe:
1. Participare la Jocurile Olimpice;
2. Clasare pe locurile I-VI la Campionatele Europene și Mondiale de juniori, tineret și seniori;
3. Clasare pe locul I la Campionatele Naționale de juniori, tineret și seniori.
Toate performanțele menționate la punctele 2 și 3 sunt luate în considerare doar dacă au
fost obținute la discipline care fac parte din categoria sporturilor olimpice.
Performanțele obținute vor fi dovedite pe baza documentelor justificative în original sau
copie legalizată.
6. Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii aflaţi în aceste situaţii sunt cuprinse în
METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL
2020 la Universitatea “LUCIAN BLAGA“ din Sibiu.
7. Studenţii care doresc să urmeze a doua specializare se pot înscrie la concursul de admitere
numai dacă sunt integralişti până în sesiunea de vară, inclusiv, a anului universitar 20192020.
8. Înscrierea fiecărui candidat se face pe domenii de licenţă. Domeniile pentru care se organizează
concurs de admitere sunt prezentate în Anexa 8.1.
9. Toţi candidaţii vor menţiona pe cererea de înscriere un număr de telefon şi o adresă de e-mail la
care să poată fi anunţaţi asupra unor neclarităţi din dosarul lor sau în situaţii în care sunt implicaţi,
pe timpul desfăşurării lucrărilor concursului de admitere. La înscriere fiecare candidat va primi un
pliant cu instrucţiuni privind procedura de confirmare a locului ocupat prin concurs. Fiecare
candidat va consemna în fişa de înscriere limba străină ce doreşte să o studieze în facultate.
10. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis
poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un
singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la
mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat,
prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior
absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de
depunere
stabilit
de
aceasta
din
urmă.
-
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11. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare. Recunoşaterea studiilor efectuate de aceştia în ţara de domiciliu se va realiza în
conformitate cu prevederile art. 6 alin.12 din Regulamentul de admitere al ULBS, fiecare candidat
având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
12. În toate cazurile și pentru toate tipurile de studii, diplomele echivalente obținute în străinătate
trebuie să fie recunoscute, ca atare (bacalaureat, licență sau master), de către Centrul
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului
Educației Naționale(http://www.cnred.edu.ro/).
13. Candidații din categoria Români de pretutindeni susțin admiterea în condițiile stabilite de
regulament pentru ceilalți candidați.

