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Domeniul de licenţă

Limbă şi literatură

Studii culturale

Limbi moderne aplicate
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FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Locuri

SPECIALIZĂRI – A

Durata studiilor
Forma de înv.

Buget

Taxă

ENGLEZĂ (avansaţi) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

61

119

GERMANĂ (avansaţi) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

20

5

GERMANĂ (începători) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

17

13

FRANCEZĂ (avansaţi) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

41

31

SPANIOLĂ 1 + Limba B
ITALIANĂ1 + Limba B
PORTUGHEZĂ1 + Limba B
FILOLOGIE CLASICĂ
ARABĂ + Limba B
CHINEZĂ + Limba B
JAPONEZĂ + Limba B
RUSĂ + Limba B
SLAVE (una dintre BULGARĂ, CROATĂ,
POLONĂ, SLOVACĂ) + Limba B
MAGHIARĂ + Limba B
NEOGREACĂ + Limba B
RROMANI + Limba B
STUDII AMERICANE + Disciplină
complementară din lista specializărilor B
STUDII IUDAICE + Disciplină
complementară din lista specializărilor B
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Engleză A + Limba B (una dintre Franceză,
Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Franceză A + Limba B (una dintre Engleză,
Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă)

3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă

21
15
15
11
15
15
15
21

29
20
35
4
15
25
25
29

3 ani; cu frecvenţă

60

3 ani; cu frecvenţă

Condiţii de admitere
O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Engleză şi o altă limbă)
O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Germană şi o altă limbă)
O probă scrisă cu două discipline
O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Franceză şi o altă limbă)
O probă scrisă cu două discipline

Sesiunea
de
admitere
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

Media de la Bacalaureat

iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

40

Media de la Bacalaureat

iulie 2017

11

4

Media de la Bacalaureat

3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă

15
15+2

15
4

3 ani; cu frecvenţă

15

35

Media de la Bacalaureat
Media de la Bacalaureat
O probă scrisă la Engleză (50 %) +
Media de la Bacalaureat (50%)

iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

15

10

Media de la Bacalaureat

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

17

O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Engleză și Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

6

137
(total,
pentru
toate
limbile)

O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Franceză și Română)

iulie 2017

Media de la Bacalaureat
Media de la Bacalaureat
Media de la Bacalaureat

O probă scrisă cu două discipline
O probă scrisă cu două discipline
O probă scrisă cu două discipline

iulie 2017

Nu sunt admise combinaţiile SPANIOLĂ – ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ – RUSĂ (indiferent de ordinea A, B), PORTUGHEZĂ A – LATINĂ B, RUSĂ A –
LATINĂ B = domeniul de licenţă „Limbă şi Literatură”. Acest lucru s-a hotărât de către Facultate din raţiuni de orar.
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SPECIALIZĂRI – A
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Germană A + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Spaniolă A2 + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Germană)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Italiană A2 + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Germană)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Rusă A2 + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Germană)
LIMBI MODERNE APLICATE:
Engleză A +
Limba B (Germană, Franceză, Italiană,
Spaniolă, Rusă, Cehă, Croată)

Locuri

Condiţii de admitere

Sesiunea
de
admitere

5

O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Germană și Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

5

O probă scrisă cu două discipline
(o limbă străină şi obligatoriu Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

5

O probă scrisă cu două discipline
(o limbă străină şi obligatoriu Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

5

O probă scrisă cu două discipline
(o limbă străină şi obligatoriu Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

10

260

Media de la Bacalaureat

iulie 2017

453

855

Durata studiilor
Forma de înv.

Buget

3 ani; cu frecvenţă

Total locuri:

Taxă

Mențiuni:
1. 15 locuri (buget) de la secţia RROMANI sunt rezervate exclusiv candidaţilor de etnie rromă.
2. Un număr de locuri dintre cele de la buget sunt rezervate candidaților etnici: Limbă și Literatură A Bulgară, Croată, Polonă, Slovacă, Maghiară – câte 5 locuri,
Limbă și Literatură A Rusă, Neogreacă – câte 3 locuri, Studii Iudaice – 1 loc. În cazul în care nu vor fi ocupate, aceste locuri vor fi cedate candidaților români,
indiferent de etnie.
3. Din numărul de locuri (buget/taxă) de la secţiile SLAVE, distribuirea se va face în mod egal.
4. TOATE secţiile vor accepta şi studenţi pe locurile cu taxă, în limitele legale.
Locurile pentru etnici se scad din locurile (A) de buget; pentru aceste locuri candidaţii trebuie să depună la dosar un certificat de la organizaţiile de profil care să
ateste calitatea de etnic.
Secția Limbă și Literatură Suedeză A a fost autorizată de ARACIS, însă după publicarea H.G. care cuprinde lista specializărilor, așadar va fi disponibilă pentru
admiterea din 2018.

Pentru secţiile care organizează examen scris, disciplinele care pot fi alese sunt: engleză, germană, franceză, italiană, latină, spaniolă, rusă, arabă, chineză,
japoneză şi română (exclusiv probă de limbă). Se poate alege orice combinaţie de discipline, cu restricţiile prevăzute în tabelele de mai sus. Disciplinele
Arabă / Chineză / Japoneză vor fi alese numai de candidaţii care doresc să urmeze aceste specializări A. Tematica examenului este publicată pe site.
Nu sunt admise combinaţiile SPANIOLĂ – ITALIANĂ – RUSĂ la profilul Traducere și Interpretare
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SPECIALIZĂRI – B

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Pentru secţiile A
cu examen scris

Pentru secţiile A
cu dosar

ENGLEZĂ (avansaţi)
FRANCEZĂ
GERMANĂ
NEERLANDEZĂ
SUEDEZĂ
ITALIANĂ3
PORTUGHEZĂ3
SPANIOLĂ3
CATALANĂ
HINDI
COREEANĂ
LATINĂ 3
RUSĂ3
ROMÂNĂ
Total locuri:

Pentru
secţia A
Studii
Americane

Pentru
secţia A
Studii
Iudaice

TOTAL

SPECIFICĂRI:
PENTRU PROCEDURA DE ALEGERE A SPECIALIZĂRILOR B PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PENTRU PROCEDURA DE REPARTIZARE
A SPECIALIZĂRILOR B, VĂ RUGĂM CONSULTAŢI SECŢIUNEA SPECIALĂ DIN SITE-UL ADMITERII
Numărul total de locuri A este diferit de cel de locuri B, datorită secţiilor de limbă şi literatură care au program complet, A şi B (Filologie Clasică),
locurilor rezervate pentru profilul de Traducere şi Interpretare şi locurilor de buget de la Limbi Moderne Aplicate.
!!! Sesiunea de concurs din luna septembrie 2017 va fi deschisă numai pentru secţiile care nu îşi completează necesarul de studenţi în sesiunea din luna iulie 2017.
Conform evoluţiei din anul precedent, NU se anticipează noi înscrieri în luna septembrie pentru secţii cum ar fi:
engleză, limbi orientale, studii americane, traducere şi interpretare sau limbi moderne aplicate.
Vă recomandăm să nu rataţi înscrierea din luna iulie 2017 şi să apelaţi la sesiunea din septembrie 2017 numai în caz de forţă majoră !!!
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Nu sunt admise combinaţiile SPANIOLĂ – ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ – RUSĂ (indiferent de ordinea A, B), PORTUGHEZĂ A – LATINĂ B, RUSĂ A –
LATINĂ B = domeniul de licenţă „Limbă şi Literatură”. Acest lucru s-a hotărât de către Facultate din raţiuni de orar.
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CICLUL DE LICENŢĂ 2017 – 2020
OFERTA FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şcolarizează studenţi pentru trei domenii de studii de licenţă distincte: Limbă şi
Literatură (Filologie), Studii Culturale, respectiv Limbi Moderne Aplicate (domeniu care include două specializări,
intitulate – Traducere şi Interpretare, Limbi Moderne Aplicate).
Facultatea oferă dublă specializare, cu excepţia domeniului de licenţă Studii Culturale. Fiecare student îşi va alege o
combinaţie de specializare principală A şi specializare secundară B.

1. LIMBĂ ŞI LITERATURĂ (Filologie):
a) admitere pe bază de examen scris – se va alege o singură specializare A din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Franceză / Spaniolă / Arabă / Chineză / Japoneză
în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană /
Coreeană / Hindi / Rusă / Română
•
•
•

Cele două specializări trebuie să fie diferite.
Sunt excluse combinaţiile între Spaniolă şi Italiană, indiferent de ordinea A sau B.
La înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor,
însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.

b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – se pot alege până la 3 specializări A din lista de mai jos, dar acestea vor
fi considerate înscrieri separate; taxa de înscriere achitată va fi mai mare.
Italiană / Portugheză / Filologie Clasică / Rusă / Slave (Bulgară, Croată, Polonă, Slovacă) / Maghiară / Neogreacă /
Rromani
în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană /
Coreeană / Hindi / Rusă / Română
•
•
•
•

Cele două specializări trebuie să fie diferite.
Sunt excluse combinaţiile între Spaniolă şi Italiană, indiferent de ordinea A sau B.
La înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor,
însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.
Filologia Clasică e o secţie cu program complet (Latină A + Greacă veche B) şi, în consecinţă, NU se va combina
cu o altă specializare B din lista de mai sus.
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2. STUDII CULTURALE
a) admitere pe baza unei probe mixte (50% proba scrisă la limba engleză + 50% media de la Bacalaureat) – Studii
Americane
intră în combinaţie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplină complementară:
Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană / Coreeană / Hindi
/ Rusă / Română

b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – Studii Iudaice
intră în combinaţie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplină complementară:
Engleză / Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană /
Coreeană / Hindi / Rusă / Română

3. TRADUCERE ȘI INTERPRETARE
admitere pe bază de examen scris – se va alege o combinaţie de două limbi dintre: Engleză / Germană / Franceză /
Italiană / Spaniolă / Rusă, cu menţiunea că orice combinaţie între ultimele 3 limbi din listă (Italiană, Spaniolă, Rusă)
e exclusă.

4. LIMBI MODERNE APLICATE
admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – se va alege o combinaţie între:
Engleză A
şi una dintre specializările B:
Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Rusă / Croată / Cehă

ATENŢIE!
Numărul minim de studenţi pentru o grupă e 30 pentru specializarea L.M.A., respectiv 20 pentru celelalte
specializări. În cazul în care vor exista secţii A sau B care nu vor avea suficienţi candidaţi declaraţi admişi şi
confirmaţi, acestea NU vor şcolariza, iar candidaţii declaraţi admişi vor fi redistribuiţi, în urma examinării fiecărei
situaţii în parte şi cu consultarea candidatului (nu în mod automat).

6

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODALITĂŢILE DE ADMITERE – FORME DE CONCURS
 Pentru secţiile care organizează examen scris, disciplinele care pot fi alese sunt: engleză, germană, franceză,
italiană, latină, spaniolă, rusă, arabă, chineză, japoneză şi română (exclusiv probă de limbă). Se poate alege
orice combinaţie de discipline, cu restricţiile prevăzute în tabelele de mai sus.
 Pentru aceste secţii, principalul criteriu de departajare e media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe
obligatorii.
 În cazul rezultatelor de egalitate, pentru secţiile Engleză, Germană, Franceză (secţii cu nivel avansat),
departajarea se va face mai întâi pe baza notei obţinute la proba obligatorie respectivă, apoi pe baza mediei
de Bacalaureat.
 Pentru celelalte secţii cu examen scris, departajarea se va face mai întâi pe baza celei mai mari note obţinute
la o probă de limbă străină (nu limba română), apoi pe baza mediei de Bacalaureat.
 Pentru secţia de Studii Americane, proba scrisă (1h30’) constă într-un eseu cu o tematică generală (non–
literară). Se va evalua în primul rând corectitudinea exprimării în limba engleză.
 La această secţie (Studii Americane) se calculează media aritmetică dintre nota obţinută la examenul scris la
limba engleză şi media de Bacalaureat. În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza notei de la proba
scrisă.
 Pentru secţiile la care admiterea se face prin media de la Bacalaureat, în cazurile de egalitate, departajarea se
va face pe baza notei la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de Bacalaureat.
LIMBILE DE CONCURS PENTRU EXAMENUL SCRIS
Pentru specializările A la care forma de admitere specificată este examenul scris, proba va consta dintr-un examen de 4 ore
la două discipline, alese din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Latină / Spaniolă / Română / Arabă / Chineză / Japoneză / Rusă
● La secţiile de Traducere şi Interpretare este obligatorie combinaţia între o disciplină dintre Engleză / Germană / Franceză
/ Italiană / Spaniolă / Rusă şi disciplina Limba Română;
● Disciplinele Arabă / Chineză / Japoneză vor fi alese numai de candidaţii care doresc să urmeze aceste specializări A;
● Specializările A Engleză / Franceză sunt de nivel avansat (cursurile vor fi predate în limba respectivă, începând chiar cu
semestrul I al anului I de studii, examenele vor fi susţinute în aceeaşi limbă). În consecinţă, candidaţii sunt obligaţi să
susţină examen la disciplina corespunzătoare.

!!! → Candidaţii care au obţinut în cursul anilor de liceu certificate de competenţe în limbile străine (Cambridge,
DALF, CELI, CELS etc.) NU sunt scutiţi de examenul de admitere. În schimb, candidaţii care au obţinut
premii şi menţiuni la concursurile naţionale de limbi străine au dreptul la admitere fără examen în condiţiile
specificate în secţiunea „Condiţii de Admitere pentru candidaţii olimpici”.
*****
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ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE
•
•

•
•
•
•
•
•
•

fişe-tip de înscriere (datele personale se completează online și fișa respectivă se va ridica la înscriere, din
sediul facultății);
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu
originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată
de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de
bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii
care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza
acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat
al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la
bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de
învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.
certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
trei fotografii 3/4 cm;
C.I sau pașaport în copie;
chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sau chitanța electronică imprimată;
Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la
data înscrierii sau dosarul de înscriere la CNRED;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul
din următoarele documente:
•
•
•
•

copie legalizată sau conform cu originalul a certificatelor de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii
părinţi);
adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau
pensionat, a susţinătorilor legali;
adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru
susţinătorii legali ai candidatului.

Candidații olimpici, etnici și străini vor urmări prevederile Metodologiei de Admitere (afișată pe site și la avizier).
ATENŢIE:

§

Câtă vreme o persoană se află în evidenţa uneia sau mai multor instituţii de învăţământ superior,
actele de studiu în original trebuie să fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste instituţii!

După afişarea rezultatelor, pentru confirmarea locului şi finalizarea concursului de admitere e obligatoriu:
•
•

pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de stat (buget): să depună la dosar originalele actelor de
studii (fără acestea, candidatul va pierde locul obţinut prin concurs);
pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă de şcolarizare: să depună la dosar originalele actelor de studiu
SAU adeverinţe din care să reiasă că acestea se află depuse la o altă instituţie de învăţământ.

!!! → Conform normelor impuse de Ministerul Educaţiei şi Rectoratul Universităţii din Bucureşti, cetăţenii români sau ai

statelor din spaţiul Uniunii Europene, care au absolvit liceul / facultatea în altă ţară decât România şi doresc să se
înscrie la admiterea pentru ciclul I de licenţă, sunt obligaţi să depună la dosar un act de echivalare a diplomelor
obţinute sau dosarul integral de acte cerut de către Comisia Naţională de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
(CNRED) în vederea echivalării, urmând ca Universitatea din București să trimită dosarul Ministerului Educației
Naționale.
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LOCURI DE LA BUGET ŞI LOCURI CU TAXĂ

La toate specializările A se oferă locuri de la buget şi locuri cu taxă. Numărul actualizat al locurilor cu taxă va fi stabilit după
afişarea rezultatelor ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT MEDIA DE CONCURS
PESTE 5 (CINCI) şi de capacitatea de şcolarizare a fiecărei catedre. Conform hotărârilor Ministerului Educaţiei, numărul
total de locuri cu taxă nu va putea depăşi 150% din numărul locurilor de la buget, pe ansamblul Facultăţii. Pentru informaţii
suplimentare candidaţii sunt rugaţi să se adreseze comisiei de admitere în momentul depunerii dosarelor.
După afişarea rezultatelor, listele vor include menţiunea „ADMIS pe locuri cu TAXĂ” pentru candidaţii care, în virtutea mediei
de dosar sau a celei obţinute la proba de concurs, pot ocupa un astfel de loc. Ulterior, pentru confirmare, candidaţilor li se va
solicita depunerea unui procent din prima taxă de şcolarizare. Includerea chitanţei în dosar va reprezenta o dovadă că Facultatea
va face înmatricularea candidatului, la secţia sau secţiile dorite de acesta şi obţinute în urma concursului. Procentul exact care
trebuie depus va fi afişat începând cu prima zi de înscrieri.
Candidaţii sunt rugaţi să ţină seama de doi factori:
1. Taxa este nereturnabilă! Dacă un candidat decide să se retragă, după ce a confirmat locul, procentul din taxă pe care la depus pentru confirmare rămâne în conturile Facultăţii. Singura excepţie e cazul în care un candidat a obţinut un loc
de la buget în cadrul facultății, în urma retragerilor, după ce apucase să-şi confirme locul la taxă. În acest caz, el va primi
banii înapoi.
2. Chitanţa în original trebuie depusă la dosarul candidatului. Pentru a avea o dovadă a achitării candidatul poate păstra o
copie a chitanţei sau poate solicita o adeverinţă.
Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior de stat cu examen de licenţă, pe locuri de la buget, pot urma cursurile facultăţii
noastre numai în regim cu taxă, iar absolvenţii unei facultăţi particulare sau de stat pe locuri cu taxă, se pot înscrie la
concurs pentru locurile de la buget – în conformitate cu procedurile specifice secţiei la care se înscriu. Absolvenţii de colegii
universitare (3 ani) nu beneficiază de drepturile absolvenţilor de învăţământ superior de lungă durată (6 ani, 5 ani, 4 ani sau 3
ani).
*****

PRECIZĂRI PRIVIND SECŢIILE DE AVANSAŢI ŞI ÎNCEPĂTORI
Secţiile Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine se împart în 3 categorii:
1.
Secţii care organizează numai grupe de AVANSAŢI: Engleză A şi B, Studii Americane, Franceză A. La aceste
secţii, predarea se face în limba respectivă încă din semestrul I al anului I. De asemenea, încă din prima sesiune,
examenele se desfăşoară în limba străină.
2.
Secţii care organizează atât grupe de AVANSAŢI, cât şi de ÎNCEPĂTORI: Franceză B, Germană A şi B, Spaniolă
A şi B, Italiană A şi B, Portugheză A şi B, Rusă A şi B, limbi orientale A. La secţiile unde admiterea se face pe baza
examenului scris, candidaţii vor putea susţine o probă la limba respectivă sau o vor putea înlocui printr-o altă limbă
de concurs la alegere. Ulterior admiterii, împărţirea pe grupe de AVANSAŢI şi ÎNCEPĂTORI se va face, după caz, pe
baza opţiunilor libere ale fiecărui student în parte sau printr-un test minimal de plasare pe nivel. Candidaţii sunt rugaţi să
reţină că, la unele dintre aceste secţii (în principal cele de limbi romanice), începând cu semestrul II al anului I de studii,
predarea şi examinarea se vor face tot în limba străină respectivă. Candidaţii care doresc să susţină probă la Arabă,
Chineză, Japoneză se vor putea înscrie NUMAI la secţiile respective A.
3.
Secţii care organizează numai grupe de ÎNCEPĂTORI: limbile orientale B, limbile slave A, Neerlandeză A/B,
Suedeză A/B, Maghiară A, Neogreacă A, Filologie Clasică, Latină B, Studii Iudaice. La aceste secţii, anumite cursuri vor
fi predate exclusiv în limba română, iar cursurile practice vor începe de la nivelul minim (pentru limbile orientale, slave,
clasice de la învăţarea alfabetului, a tonurilor etc.). În cazul în care există studenţi care au un nivel avansat de cunoaştere a
limbii, acestora li se vor crea condiţii speciale de lucru, dar nu şi grupe separate.
4. Precizări pentru secțiile cu profil TRADUCERE și INTERPRETARE: secțiile de Engleză A și B, Franceză A și B,
Germană A organizează doar cursuri pentru nivel avansat, iar la secțiile de Spaniolă și Italiană, cursurile vor fi predate în
limba respectivă, începând cu semestrul al II-lea.
5. Candidații admiși la TOATE secțiile de AVANSAȚI, care nu au dat probă de examen la secția respectivă, indiferent de
forma de concurs și de disciplinele de la examenul scris, vor depune o declarație tip, sub semnătură, cum că au un nivel cel
puțin mediu de cunoaștere a limbii respective.
*****

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

PRECIZĂRI DESPRE PROCEDURA DE REPARTIZARE A SPECIALIZĂRII B

1. Pe fișa de înscriere, candidații vor specifica mai multe opțiuni pentru specializarea B, astfel:
- O listă de 5 opțiuni corespunzătoare specializării A cu examen scris la care s-au înscris, dacă este
cazul;
- O listă de 5 opțiuni pentru disciplina complementară la Studii Americane, dacă este cazul (fără să
includă Engleza);
- O listă de 5 opțiuni corespunzătoare specializării/specializărilor A cu concurs de dosare la care sau înscris, dacă este cazul; lista este unică, indiferent de numărul de specializări alese;
- O listă cu cele 7 opțiuni B de la profilul Limbi Moderne Aplicate, în ordinea preferințelor, dacă
este cazul.
2. Specializările B pentru secțiile cu examen scris se vor distribui astfel: după calcularea rezultatelor pentru
specializările A, toți candidații admiși vor fi ierarhizați în ordinea mediei de admitere. Specializările B vor
fi distribuite pe baza acestei liste globale. Așadar, nu există un număr fix de locuri de B pentru o anumită
specializare A.
3. Specializările B pentru secțiile cu concurs de dosare (Italiană, Maghiară, Neogreacă, Portugheză, Rromani,
Rusă, Slave, Studii Iudaice) se vor distribui tot împreună, conform aceleiași proceduri descrise mai sus.
4. Pentru specializarea A Studii Americane, specializările B vor fi distribuite conform unor liste separate, în
conformitate cu numărul de locuri repartizat.
5. În cazul în care un candidat nu poate primi niciuna dintre opțiunile pentru specializarea B specificate pe fișa
de înscriere, pe liste va apărea specificarea NEREPARTIZAT. Candidații care se găsesc în această situație
vor urmări instrucțiunile comisiei.
PRECIZĂRI PRIVIND NUMĂRUL DE ÎNSCRIERI
Având în vedere varietatea ofertei facultăţii, candidaţii pot solicita înscrierea la mai mult de o specializare A,
urmând ca, după afişarea rezultatelor, să opteze pentru cea pe care o preferă. Totuşi, numărul de înscrieri e limitat
la 5, cu următoarele precizări, referitoare EXCLUSIV la specializările A:
1. Pentru secţiile cu examen scris se va alege O SINGURĂ SPECIALIZARE A (concret, o singură limbă:
Engleză, Franceză, Spaniolă ş.a.m.d.). În cazul în care secţia respectivă organizează mai multe profile
(Limbă şi Literatură, Traducere şi Interpretare), candidaţii vor specifica pe fişa de înscriere ordinea
preferinţelor.
Exemplu: un candidat care optează pentru specializarea Engleză A, iar una dintre probele de examen este limba
română, are dreptul să specifice pe fişă două profile: Limbă şi Literatură, respectiv Traducere şi Interpretare.
Acestea nu contează ca înscrieri separate; candidatul va plăti o singură taxă de înscriere pentru amândouă. Acelaşi
lucru e valabil pentru secţiile Engleză, Germană (avansați), Franceză, Spaniolă (unde există 2 profile cu același
tip de concurs – Limbă şi Literatură, respectiv Traducere şi Interpretare).
2. Pentru secţiile cu intrare pe baza mediei de la bacalaureat, sau mixtă: candidaţii pot alege până la 4 secţii
diferite. Acestea contează ca înscrieri separate.
3. ATENŢIE: Indiferent de numărul de înscrieri, actele necesare vor fi depuse într-un singur
exemplar!
*****
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DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

- după începerea perioadei de admitere, comisia îşi va afişa programul de lucru 1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE
După terminarea acestei perioade comisia de admitere va afişa listele candidaţilor înscrişi (cu opţiunile lor) şi
informaţiile despre desfăşurarea probelor scrise; fiecare candidat fiind rugat să verifice corectitudinea datelor din
listă.
2. DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE (1 zi)
3. PERIOADA DE CORECTURĂ (aproximativ 1 săptămână)
4. AFIŞAREA REZULTATELOR INIŢIALE
- Rezultatele de la toate secţiile (inclusiv cele cu intrare pe baza mediei de la bacalaureat) vor fi afişate în acelaşi
timp; comisia de admitere va publica rezultatele pe INTERNET (detaliile vor fi comunicate în perioada de
înscriere).
 CANDIDAŢII DECLARAŢI „ADMIŞI”
• Au obligaţia de a contacta comisia de admitere, pentru a stabili situaţia actelor de studiu. Comisia va verifica
desfăşurarea procesului de eliberare a diplomelor. În cazul în care acestea au fost eliberate, candidaţii au obligaţia de a
le depune la dosar în termenul stabilit la afişarea rezultatelor. ÎN CAZ CONTRAR EI VOR FI ELIMINAŢI DIN
CONCURS SAU TRECUŢI DIN OFICIU PE LOCURILE CU TAXĂ, PIERZÂND DREPTUL LA OCUPAREA
UNUI LOC DE LA BUGET. CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA MAI MULTE SECŢII SUNT RUGAŢI CA
ÎN TIMPUL CEL MAI SCURT POSIBIL SĂ ADUCĂ LA CUNOŞTINŢA COMISIEI DE ADMITERE SECŢIA
PENTRU CARE OPTEAZĂ. Candidaţii care doresc să se retragă sunt rugaţi să îşi rezolve situaţia cât mai repede
pentru a elibera locurile de la buget care vor fi redistribuite. În consecinţă, candidaţii respinşi cu medii apropiate de
media de intrare vor lua în calcul posibilitatea de a fi declaraţi admişi în urma retragerilor sau a eliminării candidaţilor
cu dosare incomplete.
• Odată cu depunerea diplomei de bacalaureat în original, locul de la buget e confirmat şi facultatea noastră are obligaţia
de a-l înmatricula pe candidat la secţia obţinută în urma concursului. După confirmare, cererile de retragere a dosarului
nu vor mai putea fi operate imediat, ci se vor stabili perioade în care Comisia are program de lucru cu publicul pentru
procesarea acestora.
• Candidaţii sunt rugaţi să înţeleagă că procesarea rezultatelor, după prima afişare, se face cu maximă seriozitate şi
atenţie. Comisia de Admitere îşi asumă responsabilitatea pentru procesarea corectă şi în cel mai scurt timp posibil a
rezultatelor fiecărei zile. Candidaţilor le revine obligaţia de a anunţa Comisia de îndată ce au hotărât să retragă sau să
confirme dosarele depuse. E în interesul acestora ca opţiunile lor să nu se schimbe de la o zi la alta. Comisia de Admitere
va oferi tot ajutorul posibil pentru clarificarea fiecărei situaţii în parte.
 CANDIDAŢII DECLARAŢI „ADMIŞI pe locuri CU TAXĂ”
• Au la dispoziţie o perioadă de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pentru a depune contestaţii (pentru oricare din
probele de concurs). Lucrările vor fi recorectate în termen de 2–3 zile după depunerea cererilor, fără prezenţa
candidatului.
• Îşi pot confirma locul prin depunerea unui procent din prima taxă (vezi secţiunea Locuri de la buget şi Locuri cu
taxă). Suma nu va fi restituită candidatului, dacă acesta decide să se retragă, după confirmare.
• Singura excepţie de la prevederea precedentă, o reprezintă cazul candidaţilor care, prin retrageri succesive ale
celor cu rezultate superioare, ajung în situaţia de a ocupa un loc de la buget. Aceştia îşi vor retrage taxa depusă.
Situaţia redistribuirilor („alunecărilor”) pentru locurile de la buget se face automat şi nu e în nici un fel influenţată
de depunerea procentelor din taxe. Candidaţii care au o medie apropiată de ultima medie a celor admişi la buget
sunt rugaţi să ţină legătura cu comisia de admitere.
• Candidaţii sunt rugaţi să înţeleagă că procesarea rezultatelor, după prima afişare, se face cu maximă seriozitate şi
atenţie. Comisia de Admitere îşi asumă responsabilitatea pentru procesarea corectă şi în cel mai scurt timp posibil
a rezultatelor fiecărei zile. Candidaţilor le revine obligaţia de a anunţa Comisia de îndată ce au hotărât să retragă
sau să confirme dosarele depuse. E în interesul acestora ca opţiunile lor să nu se schimbe de la o zi la alta. Comisia
de Admitere va oferi tot ajutorul posibil pentru clarificarea fiecărei situaţii în parte.
 CANDIDAŢII DECLARAŢI „ÎN AŞTEPTARE”
• Sunt candidaţii care, în urma concursului, au obţinut un rezultat care nu le dă dreptul la ocuparea unui loc, fie el
bugetat sau cu taxă, la secţia la care s-au înscris.
• Au la dispoziţie o perioadă de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pentru a depune contestaţii (pentru oricare din
probele de concurs). Lucrările vor fi recorectate în termen de 2–3 zile după depunerea cererilor, fără prezenţa
candidatului.
• Sunt rugaţi să contacteze Comisia de Admitere, pentru a-şi cunoaşte posibilităţile. În funcţie de numărul
candidaţilor aflaţi în această situaţie, şi de situaţia secţiilor cu intrare pe baza mediei de la bacalaureat, Comisia
de Admitere va stabili posibilităţile de redistribuire, la acele secţii unde există încă posibilităţi de şcolarizare.
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• Spre exemplu: un candidat care susţine examenul la Spaniolă (obţinând o notă peste 5.00) şi o altă limbă la care

obţine o notă sub 5.00, poate fi redistribuit (prin decizia Comisiei de Admitere) la o secţie cu intrare pe baza
mediei de la bacalaureat, primind dreptul de a avea Spaniola ca specializare B. Redistribuirea se va face exclusiv
pe locuri cu taxă de şcolarizare şi depinde de situaţia fiecărei secţii, după afişarea rezultatelor. Redistribuirea nu
e garantată odată cu înscrierea, având în vedere că nu se pot cunoaşte în avans cifrele exacte de candidaţi înscrişi.
5. AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR
(prin Ordin semnat de Rectorul Universităţii din Bucureşti)
- Înainte de afişarea listelor, comisia de admitere va stabili o zi sau două în care nu va avea program de lucru cu
publicul, în vederea definitivării acestora.
CANDIDAŢII ŞI REPREZENTANŢII LOR SUNT RUGAŢI SĂ SOLICITE COMISIEI DE ADMITERE EXPLICAŢII
CU PRIVIRE LA TOATE EVENTUALELE NECLARITĂŢI!
*****

INFORMAŢII DESPRE SECŢIA DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE








Secţia de Traducere şi Interpretare e o secţie în cadrul căreia se studiază o combinaţie de două limbi din următoarele şase:
ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ. Planurile de învăţământ pentru cele două limbi cuprind
acelaşi număr de ore şi aceeaşi configuraţie a cursurilor; în consecinţă, candidaţii nu vor avea, propriu-zis, o specializare principală
(A) şi una secundară (B), ambele limbi studiate având aceeaşi pondere. Referirile la specializări A şi B se referă numai la latura
organizatorică şi administrativă internă.
Acestora li se vor adăuga un număr variabil de locuri cu taxă, care vor fi completate după afişarea rezultatelor pentru locurile de
la buget.
Concursul va consta din două probe scrise, una obligatorie de LIMBA ROMÂNĂ, alta de LIMBĂ STRĂINĂ (fără literatură),
la alegerea candidatului. Cele două probe se vor desfăşura sub forma unui examen de 4 ore, într-o singură zi (candidatul va primi
subiectele în acelaşi timp, având libertatea de a le trata în ordinea dorită).
Din motive legate de repartizarea spaţiilor de orar, nu e admisă nici o combinaţie între limbile RUSĂ – ITALIANĂ – SPANIOLĂ.
La specializările Engleză şi Franceză nu se admit începători: candidaţii nu se vor putea înscrie la aceste secţii decât dacă au
studiat limbile respective în liceu sau susţin probă la una din ele. La celelalte 4 specializări (Germană, Rusă, Italiană, Spaniolă) se
admit şi începători.
Politica Facultăţii e de a ocupa TOATE LOCURILE DE LA BUGET; în momentul înscrierii candidaţii se vor înscrie separat la
una din cele 6 limbi (având în vedere că se organizează un singur examen, fiecare candidat va opta pentru o singură specializare
A).
*****

INFORMAŢII DESPRE SECŢIA DE LIMBI MODERNE APLICATE








Secţia de Limbi Moderne Aplicate e o secţie dedicată studierii a două limbi moderne, mai ales din perspectiva vocabularelor
specializate, însoţită de cursuri de introducere în drept şi economie. Programa de studii pune accent pe cursurile de limbă şi
civilizaţie, mai puţin pe cele de istoria literaturii. Toţi studenţii secţiei au ca specializare A limba ENGLEZĂ. Ca specializare B
pot alege una dintre următoarele limbi: GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ, CEHĂ, CROATĂ.
Din totalul locurilor, există un număr restrâns de locuri subvenţionate de stat (locuri de la buget), care le vor fi distribuite
candidaţilor cu mediile cele mai mari, indiferent de specializarea B la care s-au înscris (e posibil ca toate acele locuri de la
buget să fie repartizate unei singure secţii, dacă acolo s-au înscris candidaţii cu mediile cele mai mari). Locurile de la buget se
redistribuie la începutul fiecărui an de studii, în funcţie de media generală a studenţilor, din anul anterior.
Întrucât toţi studenţii au ca specializare A limba ENGLEZĂ, candidaţilor li se va cere, la înscriere, să semneze o declaraţie
pe propria răspundere că au studiat această limbă şi nu sunt la nivel de începători. Această cerinţă e valabilă numai pentru
limba ENGLEZĂ – celelalte secţii admit studenţi de nivel începător. Candidaţii sunt rugaţi să înţeleagă că la specializarea limba
ENGLEZĂ nu se vor organiza cursuri la nivel de începători. Cursurile de civilizaţie şi de limba engleză contemporană vor
fi ţinute exclusiv în limba engleză, la fel ca şi examenele respective.
În funcţie de numărul de înscrişi şi de numărul de dosare complete (vezi informaţiile despre desfăşurarea procesului de admitere),
conducerea Facultăţii poate decide suplimentarea numărului de locuri cu taxă în limita cifrei maxime de școlarizare a secției.
*****
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Discipline studiate în ciclul de licență
FILOLOGIE – Limbă și Literatură A + Limbă și Literatură B
•

Literatură și cultură (A și B)

•

Concepte de lingvistică modernă (A)

•

Structura limbii (A și B)

•

Concepte de teorie literară (A)

•

Practica limbii (A și B)

•

Literatură comparată (A)

LIMBI MODERNE APLICATE – Engleză A + Limba B
•

Structura limbii (A și B)

•

Economie

•

Civilizație (A și B)

•

Teoria traducerii (A și B)

•

Practica limbii (A și B)

•

Terminologie (A și B)

•

Limba română

•

Informatică

•

Drept
TRADUCERE ȘI INTERPRETARE – Engleză/Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Rusă

•

Practica Limbii (A și B)

•

Lexicologie (A și B)

•

Structura limbii (A și B)

•

Terminologie (A și B)

•

Civilizație (A și B)

•

Teoria și practica traducerii (A și B)

•

Limbaje specializate (A și B)

•

Teoria comunicării și practica interpretării (A și B)

STUDII CULTURALE + Disciplină complementară (DC)
Studii Americane

Studii Iudaice

•

Introducere în studii culturale

•

Cultură și religie

•

Introducere în antropologia culturală

•

Structura limbii ebraice

•

Civilizație și istorie literară

•

Practica limbii ebraice

•

Engleza americană

•

Istorie și mentalități

•

Practica limbii engleze

•

Literatură modernă și contemporană

•

Cultură și valori

•

Tradiție și identitate

•

Istorie și politică

•

Istorie și civilizație

•

Societate și comunicare

•

Practica limbii (DC)

•

Literatură și cultură (DC)

•

Opțional: Literatură și cultură /

•

Structura limbii (DC)

•

Practica limbii (DC)

Structura limbii (DC)
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DINAMICA ADMITERILOR ANTERIOARE
Specializare
Engleză
Germană
Franceză
Spaniolă
Italiană
Portugheză
Filologie Clasică
Arabă
Chineză
Japoneză
Rusă
Maghiară
Rromani
Neogreacă
Bulgară
Polonă
Slovacă
Croată
Studii Americane
Studii Iudaice

Traducere şi Interpretare:

Limbi Moderne Aplicate:
Engleză A + Limbi B
(Franceză, Italiană,
Spaniolă, Germană, Rusă)

Sesiunea iulie + septembrie
buget
taxă
7,36
5,00
6,38
5,15
5,83
5,38
6,85
5,12
8,58
6,11
7,15
6,65
6,80
7,21
5,71
7,48
6,11
8,46
7,43
8,15
6,53
7,00
6,53
6,22
7,78
6,45
6,83
Nu a școlarizat în 2016
Nu a școlarizat în 2016
Nu a școlarizat în 2016
Nu a școlarizat în 2016
Nu a școlarizat în 2016
Nu a școlarizat în 2016
8,85
8,53
Franceză: 7,02
Italiană: 7,32
Spaniolă: 7,45
Engleză: 7,86
Germană: 8,17
Rusă: 7,20

5,45
7,25
Franceză: Italiană: 6,45
Spaniolă: 5,90
Engleză: 5,08
Germană: 6,21
Rusă: 5,21

9,73

6,06

Vă prezentăm, cu rol pur consultativ, primele şi ultimele medii de admitere la buget + taxă, la fiecare dintre secţiile care au
şcolarizat în anii anteriori. Vă rugăm să ţineţi cont că modalitatea de admitere la unele dintre aceste secţii s-a schimbat, şi, în
consecinţă, relevanţa mediilor din anul trecut nu e foarte mare.

*****

Candidaţii pot contacta Comisia de Admitere, prin e-mail, la adresa admitere@lls.unibuc.ro. Membrii Comisiei vor încerca să
răspundă la toate întrebările adresate de candidaţi în cel mai scurt timp posibil.
Toate celelalte informații privind admiterea la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (condiții speciale de admitere,
proceduri etc.) pot fi consultate pe site-ul facultății (http://lls.unibuc.ro) și în metodologia de admitere.

