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GENERALITĂȚI

Examenul de admitere la studiile de licență se desfășoară pe bază de dosar;
Examenul de admitere la studiile de masterat se desfășoară pe bază de dosar și
eseu argumentativ;
Candidații cu distincții la olimpiadele naționale sunt admiși automat pe loc
bugetat.

PROGRAME DE STUDIU

CALENDAR
Septembrie 2022

LICENȚĂ
• Engleză-română; Englezăgermană; Engleză-franceză;

5 – 15.09 Înscrieri (personal sau

• Franceză-engleză; Francezăromână; Franceză-germană;

15.09 Afișarea listelor provizorii
https://litere.uoradea.ro
15.-16.09 Contestații până la ora 14:00 la adresa:
admiterelitereoradea@gmail.com
16-22.09 Confirmări (personal la secretariat cu actele
în original)

• Germană-engleză; Germanăromână; Germană-franceză;
• Română-engleză; Românăgermană; Română-franceză.

https://studinfo.uoradea.ro/admitere/)

22.09 – afișarea listelor finale
https://litere.uoradea.ro

Viitorul tău se scrie cu LITERE!

ACTE NECESARE
Competența lingvistică se dovedește prin unul dintre următoarele documente depuse în
dosarul de candidatură:
-

diploma de bacalaureat + proba de competențe lingvistice;

-

certificate de competență lingvistică: Goethe, ÖAD, DSD I, DSD II, Telc, Cambridge, IELTS, DELF,
DALF, ECL, certificate eliberate de o universitate din România etc.

•

Formular/cerere de înscriere;
Certificatul de competență lingvistică;
Diploma de bacalaureat / adeverință;
Certificatul de naştere în copie simplă;
Certificat de căsătorie în copie simplă;
Adeverinţa medicală (apt pt. studiu);
2 fotografii tip buletin;
Carte de identitate (copie simplă);
Chitanţă / ordin de plată a taxei de înscriere sau
dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;
Acord de prelucrare a datelor personale.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

TAXE:
•
•

150 Ron – înscriere;
Taxa pentru contestaţii - 150 Ron;

•

Taxa de înmatriculare - 100 Ron;

•

Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii
anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro.
Taxa pentru procesare dosar – înscriere în an
superior – 500 Ron

•

MASTERATE:
Literatura română – relevanțe europene; (Limba de predare - română)
Cultură și civilizație europeană; (Limba de predare - română)
Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon; (Limba de predare – engleză+franceză)
Comunicare profesională și interculturală. Traduceri specializate (limba de predare: engleză+franceză
/ sau / engleză-germană) – Masterat profesional

• Eseul argumentativ (2000 cuvinte) se redactează în una dintre limbile de predare, se datează și se
semnează.

Website:
http://litere.uoradea.ro/index.html

Contact:

E-Mail:

(40) 259 408 267

admiterelitereoradea@gmail.com

