INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA LA FACULTATEA DE LITERE,
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, SESIUNEA IULIE 2020

Admiterea la Facultatea de Litere, Sesiunea iulie 2020, se poate face:
- la Sediul Facultății de Litere, Corp C parter, sala C 10, de luni până vineri între orele 9-15
- sau on-line prin linkul care va fi postat pe admitere.uoradea.ro
Perioada de înscriere: 8.07-23.07 2020
Fiecare candidat va COMPLETA fișa de înscriere în funcție de programul de masterat pe care
dorește să-l urmeze.

TAXE DE ADMITERE
Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON
Taxa inmatriculare: 100 RON
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii
de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:


orfanii;



cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;



cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;



cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în

activitate sau pensionat;


cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele

şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

LOCURI ADMITERE IULIE 2020, STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Nr.

Domeniul

crt.

de master

Program de studii

Durata

Capacitate de

şcolarizării

şcolarizare

Nr. credite

ARACIS

Criterii de admitere

1. Media examenului de
licenta: 100 %
1

Cultură şi civilizaţie

50 (din care

2. Eseu motivațional de

europeană

bugetate 9)

maxim 500 de cuvinte în
limba română
Notat cu admis/respins
1. Media examenului de

50 (din
2

Literatură română– 4 semestre
Filologie

Relevanţe europene

bugetate 14)

licenta: 100 %
2. Eseu motivațional de

(2 ani)

maxim 500 de cuvinte în

120 credite

limba română
Notat cu admis/respins
1. Media examenului de

3

licenta: 100 %

Tipuri

de

modernitate

în

50 (din care

spaţiul anglofon şi

bugetate 14)

francofon

2. Eseu motivațional de
maxim 500 de cuvinte în
limba engleză sau în limba
franceză
Notat cu admis/respins

TOTAL:

150 (din care

37 bugetate)

Eseul motivațional (maximum o pagină) va fi trimis la adresa de email:
orlando_balas@yahoo.com în cazul candidaților care se înscriu on-line sau depus în dosarul de
înscriere în cazul înscrierii la sediul Facultății de Litere.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere va cuprinde obligatoriu:
O cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul
respectiv.
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
- Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată
cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a
depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă
instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2019, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ
superior (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de licenţă);
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă,
certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa
doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul
la o altă instituţie);
- Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original
pentru certificare în acest caz) ;
- Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original
pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
- Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează;
- Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
- Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de
înscriere.
Candidații la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020, se vor putea înscrie si on-line.

Inscrierea on-line se va face conform instrucțiunilor care vor fi postate pe site-ul

admitere.uoradea.ro și studinfo.uoradea.ro/admitere
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
sau trimise electronic în cazul înscrierii on-line.
Dosarele incomplete nu se preiau!

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Sesiunea iulie 2020
08.07.2020 - 23.07.2020 - înscrierea candidaţilor
24.07.2020 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii
24.07.2020 – 30.07.2020- confirmări
31.07.2020 - afişarea listelor finale

