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CALENDARUL ADMITERII 2017 – 2018 

LA FACULTATEA DE TEOLOGIE, ITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
 
 

Admiterea se desfăşoară: 
a) în două sesiuni pentru ciclul universitar de licenţă organizate după programul 

prezentat în tab. 1:          
  Tabelul 1. 

Activități desfăşurate 
Contestații 

Perioada Înscriere la 
concurs 

Proba de 
aptitudini 

Evaluare proba 
de concurs 
(testare a 

cunoştințelor şi 
a capacităților 

cognitive) 

Afişare 
rezultate depunere soluționare 

Înmatriculări 

Afişare 
rezultate finale 

concurs de 
admitere 

SESIUNEA I –  IULIE 2017 
24 de ore de la 

03-31 iulie 10-22 
iulie/24 iulie 

 
23 iulie 

 
23/24 iulie* 25 iulie afişarea 

rezultatelor 
expirarea 

termenului de 
contestare 

27-30 iulie 31 iulie 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

24 de ore de la 
01-16 

septembrie 

 
01-09 

septembrie 
 

10 
septembrie 

10/11 
septembrie 

12 
septembrie 

afişarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

 
14-15 

septembrie 
16 septembrie 

 
03-09.07.2017 - desfăşurarea activităților organizatorice şi de pregătire a logisticii pentru 
admitere. 
La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se 
prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin. 
 
* Exclusiv pentru specializările care susțin probe de aptitudini. Pentru celelalte specializări, 
perioada de înscriere este 10-24 iulie.  
 

b) în două sesiuni pentru ciclul universitar de master organizate după programul 
prezentat în tab.2;  

Tabelul 2. 
Activități desfăşurate 

Contestații 

Perioada Înscriere la 
concurs 

Proba de 
aptitudini Probă orală Afişare 

rezultate depunere soluționare 
Înmatriculări 

Afişare 
rezultate finale 

concurs de 
admitere 

SESIUNEA I –  IULIE 2017 
24 de ore de la 

03-31 iulie 10-22 
iulie/24 iulie 

 
23 iulie 

 
23/24 iulie 25 iulie afişarea 

rezultatelor 
expirarea 

termenului de 
contestare 

27-30 iulie 31 iulie 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

24 de ore de la 
01-16 

septembrie 

 
01-09 

septembrie 
 

10 
septembrie 

10/11 
septembrie 

12 
septembrie 

afişarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

 
14-15 

septembrie 
16 septembrie 
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c) într-o singură sesiune pentru ciclul de studii universitare de doctorat, 
conform programului prezentat în tabelul 3:       
       

Tabelul 3. 
Activităţi desfăşurate 

Contestaţii Perioada 
Înscriere la concurs1 Probe de 

concurs 
Afişarea 

rezultatelor depunere rezolvare 
Inmatriculări 

24 ore de la 
12 - 30 sept. 12 - 25 sept. 26-28 sept 28 sept 

afişarea rezultatelor expirarea termen de contestare 
30 sept. 

  
La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se 
prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin. 

 


