
 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

 
 

Forma de  
învăţămâ

nt Domeniul pentru 
studiile de licenţă Programul de licenţă 

Zi /  FR 

Domeniile/programele 
de licenţa pentru care 

poate opta un 
candidat  in cadrul 

concursului de 
admitere 

Condiţii de admitere 
Criterii de clasificare si distribuire a 
candidaţilor in limita opţiunilor de 

admitere 

Filosofie Filosofie Zi RISE, Jurnalism, 
Istorie 

Pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si 
bacalaureat: 

25% media anilor de liceu;   25% media la bacalaureat 
50% media filosofie/logică (a doua disciplina se alege numai daca prima 

nu a fost studiata in liceu) 

Relatii internationale si 
studii europene 

Relatii internationale si 
studii europene Zi Flosofie, Jurnalism 

Pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si 
bacalaureat: 

25% media anilor de liceu;  25% media la bacalaureat 
50% media filosofie/economie/istorie (la alegere) + lb.straina (nota la lb 
straina reprezinta o medie aritmetica a unei limbi straine studiate în cei 4 
ani de liceu; testele cambridge, toefl etc. se echivaleaza cu media 10 la lb 

straina) 

Stiinte ale comunicarii Jurnalism Zi RISE, Filosofie 

Pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si 
bacalaureat: 

25% media anilor de liceu ; 25% media la bacalaureat 
50% media la lb. Romana (media la lb. romana a celor 4 ani de liceu) 

Istorie Istorie Zi Istorie 

Pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si 
bacalaureat: 

1. media examenului de bacalaureat – pondere 20%; 
2. media generală a anilor de liceu – pondere 40%; 

3. media notelor obţinute la Istorie pe cei 4 ani de studiu – pondere 40%. 

Psihologie Psihologie Zi Psihologie 

1.media examenului de bacalaureat – pondere 20%; 
2.media generală a anilor de liceu – pondere 40%; 

3. media la disciplina Psihologie / Filosofie – clasa X, XII (Filosofia se 
alege numai în cazul în care disciplina Psihologie nu a fost studiată în 

liceu) – pondere 40% 

Ştiinţe Administrative Poliţie comunitară Zi 

 
 
 
 

Poliţie comunitară 

Cu probă de aptitudini (Evaluare medico-sportivă) şi pe bază de dosar, 
prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si bacalaureat: 

1.media examenului de bacalaureat – pondere 20%; 
2. media generală a anilor de liceu – pondere 40%; 

3. media notelor obţinute la disciplinele: Limba şi literatura română şi 
Logică / Psihologie / Filosofie / Sociologie, pe cei 4 ani de studiu – 

pondere 40%. 

Ordinea mediilor obtinute in baza 
concursului, cu mentiunile de la punctul 

Conditii de admitere. 
Admiterea se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor şi după opţiunile 
candidaţilor pentru domeniile de concurs  

(opţiuni pentru locurile finanţate de la 
buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă). 

CRITERII DE DEPARTAJARE: 
I. Media de la punctul 3; 
II. Media de la punctul 2; 
III. Media de la punctul 1. 

 
 

 
 

Decan, 
Prof.univ.dr. Geanina CIUHAN 


