
  

 

 

 

 

Examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate consta în probă / probe scrisă / 

scrise sau / şi orală / orale pentru testarea cunoştințelor și a capacităților cognitive.  

Toate probele: 

 teste 

 interviuri 

 verificarea aptitudinilor muzicale (Teologie) 

se vor desfăşura în ziua înscrierii, după terminarea perioadei de înscriere, ora 14. 

La LIT modalitatea de calcul pentru admitere, este următoarea: 

Pentru domeniul LIMBI MODERNE APLICATE:  

o 80% notele de la cele două teste de competenţă lingvistică (probă scrisă) pentru cele 

două limbi străine alese (în proporţie egală, 40% + 40%) 

o 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

Pentru domeniul LIMBI ŞI LITERATURI 

o 80% notele de la cele două teste (probă scrisă) sau interviuri pentru cele două limbi alese 

(în proporţie egală, 40% + 40%), după cum urmează: 

 test (probă scrisă) la limba română 

 test de competenţă lingvistică (probă scrisă): limbile engleză, franceză, germană, 

spaniolă 

 sau probă orală (interviu) pentru limbile italiană, sârbă, rusă, latină 

o 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

 Limba și literatura latină (Filologie clasică) – nivel începători 

o 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional) 

o 40% nota de la testul scris, testul de competenţă lingvistică sau proba orală la a doua 

limbă aleasă 

o 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

Pentru domeniul STUDII CULTURALE 

o 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional) 

o 40% media generală de la examenul de bacalaureat 

o 20% nota de la disciplina Limba şi literatura română de la bacalaureat 

 

Pentru domeniul ISTORIE 

o 60% nota de la proba orală (interviu motivaţional) 

o 40% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

Pentru domeniul TEOLOGIE 

o 50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă 

o 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale 

o 40% media generală de la examenul de bacalaureat 



  

 

 

  

(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5 

(cinci). 

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor 

obţinute la probele examenului de admitere, conform metodologiilor elaborate de facultăți. 

(3) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul UVT, conform metodologiilor elaborate de 

facultăți. 

(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 

finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare 

domeniu de licență. 

(5) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, LIT va colecta datele cuprinse în Anexa 2 

a prezentei metodologii. 

(6) Înmatricularea studenților declaraţi admişi în urma concursului de admitere în ciclul de studii 

universitare de licență se face prin decizie a rectorului UVT. După înmatriculare studenţii sunt 

înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare 

la fiecare specializarea / specializările / programul / programele de studii la care au fost admişi.  

 

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru 

care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.  

Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de 

departajare stabilite de Consiliul facultăţii: 

1) media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost 

studiate în liceu; 

2) media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost 

studiate în liceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




