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Nr. ______ din _______________

CONDITII ADMITERE 2019

DEPARTAMENTUL

LICENŢĂ

DOMENIUL

Teologie

Teologie Ortodoxă
Asistenţă Socială

TEOLOGIE
Arte Vizuale

Limbă şi
literatură
LIMBĂ ŞI
LITERATURĂ,
ISTORIE ŞI ARTE

Limba şi literatura
franceză - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura
româna - Limba şi
literatura engleză (la
Râmnicu-Vâlcea)
Limba şi literatura
română - O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză)
Limba şi literatura
engleză – O limbă şi
literatură modernă
(franceză, spaniolă,
germană)

Istorie

Istorie

Muzică

Muzică

*Doar dacă proba la Istorie nu s-a susţinut
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Artă Sacră

CONDIŢII ADMITERE 2018
50% media examenului de
bacalaureat
50% media anilor de studii din liceu
50% media examenului de
bacalaureat
50% probă practică (eliminatorie)–
Desen

50% media examenului de
bacalaureat
50% nota obţinută la proba scrisă
de limba şi literatura română la
examenul de bacalaureat

50% media examenului de
bacalaureat
50% nota la bacalaureat la proba
Istorie / Limba şi literatura
română*
50% probă orală (solfegiu la prima
vedere)
50% proba scrisă (Dicteu muzical
şi Teoria Muzicii)
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DEPARTAMENTUL

DOMENIUL

Teatru şi artele
spectacolului

LIMBI STRĂINE
APLICATE

Limbi Moderne
Aplicate

LICENŢĂ

Artele
(Actorie)

CONDIŢII ADMITERE 2018
Proba I – vocaţională – se
apreciază cu Admis/Respins
Subproba 1 – practic:
1. Recitarea unor versuri de genuri
diferite din lirica românească şi
universală şi prezentarea unei
povestiri din repertoriul
candidatului;
2. Verificarea aptitudinilor
muzicale, ritmice, mişcare şi dans;
3. Lectură la prima vedere.
Subproba 2 – colocviu:
spectacolului 1. Discuţie literară pe baza
bibliografiei afişate

Limbi moderne aplicate

Proba II – ponderea în media de
admitere: 100%
Subproba 1 – practic – pondere
50% – atelier de improvizaţie:
testarea imaginaţiei creatoare
Subproba 2 – practic – pondere
50% – interpretarea unui monolog,
povestiri, versuri din dramaturgia
universală sau românească, la
alegerea comisiei, din repertoriul
candidatului.
50% media examenului de
bacalaureat
50% nota obţinută la proba scrisă
de limba şi literatura română
la examenul de bacalaureat

NOTA : La toate programele de studiu se menţine ESEUL, care se notează cu
ADMIS/RESPINS

DECAN,
Conf.univ.dr. CONSTANTIN AUGUSTUS BĂRBULESCU
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CONDITII DE ADMITERE
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
LA FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE SI ARTE
Ciclul de studii universitare de masterat, la următoarele programe de studii de masterat
acreditate:
Domeniul Filologie*
•
•
•
•

Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri în context european
Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române Rm. Vâlcea
Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române Piteşti
Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator
Conditii admitere
- 50% media la examenul de licență
- 50% media multianuală a anilor de studii – facultate.
- Interviu oral – notat cu ADMIS/RESPINS într-una din limbile din cadrul domeniului
de master.

*Candidaţii absolvenţi ai altor programe de studiu decât cele din domeniul fundamental
al facultăţii trebuie să furnizeze un atestat de competenţă lingvistică dacă doresc să participe la
concursul de admitere organizat la masteratele Traductologie - limba engleză/franceză.
Traduceri în context european, Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator.
Domeniul Teologie
•
•
•
•

Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească
Ecumenism în noul context european
Apologetică şi duhovnicie
Teologie - misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual

Conditii admitere
- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 100 %
- Interviu oral – notat cu ADMIS/RESPINS – limba română
•

Programul de master Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet**

Conditii admitere
- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 50 %
- Interviu pe bază de proiect – 50 %
Domeniul Istorie
• Istoria românilor şi a României în context european sec. XIV-XX
Conditii admitere
- 40% media la examenul de licență
- 30% media multianuală a anilor de studii – facultate
- 30% notă acordată în urma interviului de admitere
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Domeniul Muzică
• Educaţie Muzicală Contemporană
Conditii admitere
- Probă orală (Solfegiu la prima vedere şi analiza acestuia) – 50 %
- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 50 %
Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conţine o probă de
concurs, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, desfăşurată sub forma unui
chestionar.
Chestionarul va conţine 4 itemi şi va fi evaluat cu ADMIS / RESPINS.
Itemii vor putea fi consultati pe pagina de internet a facultăţii.

** Programul de master Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet a fost propus să fie

trecut la Domeniul Arte Vizuale

DECAN
Conf.univ.dr. Constantin Augustus Bărbulescu
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