
Ministerul Educației 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

FACULTATEA DE LITERE 

Str. Universităţii nr.1, 410187 ORADEA, 

Tel.: 0259-408178, 0259-408285 

www.uoradea.ro, http://litere.uoradea.ro 

 

1 

 

 

METODOLOGIA 

FACULTĂȚII DE LITERE 

 

DE ORGANIZARE și DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE, STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTERAT, AN PREGĂTITOR – LIMBA ROMÂNĂ,  

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2021 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ........................................................................................................................................ 2 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT.................................................................................................................................. 10 

AN PREGĂTITOR - LIMBA ROMÂNĂ ..................................................................................................................................... 15 

 

Generalități 

Metodologia de admitere la Facultatea de Litere este elaborată în conformitate cu: 

- Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Știintifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

masterat și de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare prin ordinele 3062/2018, 5618/2019, 

4205/2020, 3199/2021; 

Ordinul privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinul ministrului Educatiei Naționale și 

Cercetării Știintifice nr. 6102/2016 având în vedere prevederile articolului 1 al. 3 din Ordonanța de 

urgență 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ; 

- Metodologiile organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă și de master pentru 

anul universitar 2021-2022, aprobate de Senatul Universităţii din Oradea la 18.02.2021 (H.S. nr. 

15/18.02.2021). 

 

Comisiile de admitere la Facultatea de Litere sunt aprobate de Consiliul facultăţii la propunerea decanului 

şi numite prin Decizia Rectorului. Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de 

admitere, începând cu înscrierea candidatilor şi terminând cu rezolvarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor 

finale. 

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi instruit la 

nivelul facultăţii. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în concursul de admitere, care se abat  
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de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a 

concursului, vor fi înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform 

prevederilor legale. 

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până la gradul al 

III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere. 

Această metodologie cuprinde informații referitoare la: 

• Calendarul admiterii (înscrieri, data probelor – dacă este cazul, confirmări, afişare liste provizorii, 

definitive şi finale); 

• Modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs (dacă este cazul); 

• Cifra de școlarizare; 

• Facilităţi on line pentru înscriere; 

• Criterii de admitere şi de departajare - pentru candidaţii cu medie egală ; 

• Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al acestora; 

• Criteriile de selecţie pentru licenţiaţi; 

• Criteriile de selecţie pentru completarea studiilor; 

• Facilităţi sau condiţii speciale pentru admiterea la studii de licenţă (distincţii - premiile I, II III, 

menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ministerul de resort sau alte criterii 

specifice pentru candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare 

şi/sau la alte concursuri naţionale şi internaţionale, menţionate distinct, etc. 

 

Capitolul I 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

I.1 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Sesiunea iulie 2021 

05.07.2021 - 22.07.2021 - înscrierea candidaţilor 

23.07.2021 - afişarea rezultatelor / listelor provizorii 

26.07.2021 – 29.07.2021 - confirmări 

30.07.2021 - afişarea listelor finale 

Sesiunea septembrie 2021 

01 - 21 septembrie 2021  ora 12:00  - înscrierea candidaţilor 
21 septembrie 2021 ora 16:00 - afişarea rezultatelor provizorii 
22 septembrie  – 24 septembrie 2021 - confirmări 
24 septembrie 2021 - afișarea rezultatelor finale  ora 16:00 
 

http://www.uoradea.ro/
http://litere.uoradea.ro/
http://litere.uoradea.ro/


Ministerul Educației 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

FACULTATEA DE LITERE 

Str. Universităţii nr.1, 410187 ORADEA, 

Tel.: 0259-408178, 0259-408285 

www.uoradea.ro, http://litere.uoradea.ro 

 

3 

 

 

I.2 CRITERII DE ADMITERE, CIFRA DE ȘCOLARIZARE ȘI REPARTIZAREA LOCURILOR 

BUGETATE. CRITERII DE ADMITERE 

 

Facultatea de Litere organizează concurs de admitere în sesiunile iulie şi septembrie 2021 în Domeniul 

Limbă și Literatură la următoarele specializări / programe de studii: 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

de licenţă 

Specializare / 

Program de 

studii 

Durata 

şcolarizării 

Nr. credite 

 

Capacitate

a de 

şcolarizare 

 

Criterii de admitere 

1 

Limbă şi 

literatură 

Limba și 

literatura română 

– O limbă şi 

literatură modernă 

(engleză, 

franceză, 

germană) 

3 ani 

180 credite 

50 

 

1. Rezultatul Evaluării 

competențelor 

lingvistice la limba 

străină din cadrul 

examenului de 

bacalaureat (notat cu 

admis / respins) 

 

2. Media bacalaureat 

 – 100% 

 

 

2 

Limba și 

literatura engleză 

– O limbă și 

literatură modernă 

(franceză, 

germană) / Limba 

şi literatura 

română 

100 

3 

Limba și 

literatura franceză 

– O limbă și 

literatură modernă 

(engleză, 

germană) / Limba 

și literatura 

română 

50 
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Criterii de departajare în caz de medii egale: 

1. Nota la Bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română; 

2. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. 

(ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate 

candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat. 

 

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele şcolare 

naționale și / sau internaţionale recunoscute de ME beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea 

concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, conform meodologiilor proprii ale facultăţilor. 

Candidații absolvenți / studenți ai Universității din Oradea beneficiază în cazul înscrierii la un program 

de studii al Facultății de Litere de o reducere de 50% a taxei de școlarizare. 

Candidatul admis în aceste condiţii este obligat să prezinte dosarul complet cu actele în original în 

termenul stabilit de facultate, respectiv până la finalul perioadei de confirmare. 

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se 

realizează în baza metodologiilor special elaborate de ministerul tutelar, pe baza cărora Universitatea din 

Oradea a elaborat metodologii distincte de admitere pentru această categorie de candidaţi.  

 

I.3 Candidații la admitere 

Au dreptul să participe la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în 

România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.  

 

 

 

4 

Limba și 

literatura germană 

– O limbă și 

literatură modernă 

(engleză, 

franceză) / Limba 

şi literatura 

română 

25 

Total:        225  
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Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de 

licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi 

instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat la o singură 

universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. Candidatul admis la mai multe 

universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de 

stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomei de 

bacalaureat sau echivalentă în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat 

de la buget. 

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de 

la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultate în cadrul aceleiaşi 

universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de 

studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea 

iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu 

finanţare de la bugetul de stat. 

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi în an 

superior dacă: 

1. Au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au obţinut la 

concursul de admitere minim nota 5 (cinci); 

2. Au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza actelor 

prezentate la dosar; 

3. Dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de admitere aprobată de Consiliul Facultății de Litere şi 

aceasta a decis că poate fi înmatriculat în an superior; 

4. Există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru 

aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la Facultatea de Litere, cu precizarea că nu se depăşeşte 

capacitatea de şcolarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor înmatricula. 

 

I.4 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 

Taxe de admitere: 

Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON 

Taxa de înmatriculare: 100 RON 

Taxa procesare dosar (pentru candidatii cu studii superioare anterioare efectuate în străinatate):150 Euro 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu 

vârsta până în 25 de ani: 

• orfanii; 
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• 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 naționale sau internaţionale. 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele 

documente: 

• copii ale certificatului de deces al părinţilor; 

• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a 

susţinătorilor legali; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în 

activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 

• documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a unor distincţii la olimpiadele 

şcolare şi / sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către Comisia de admitere a Facultăţii de 

Litere. 

 

Dosarul de înscriere la concursul de admitere al candidaţilor va cuprinde obligatoriu: 

Cererea tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul 

respectiv. Cererea va fi descărcată de pe site-ul facultății și completată cu respectarea tuturor precizărilor. 

http://litere.uoradea.ro/admitere/formulare.html  

La cererea tip de înscriere se anexează următoarele acte: 

- 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) sau, în cazul liceelor, care nu au eliberat 

diplomele pentru promoţia 2020, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în 

aceleaşi condiţii ca și diploma de bacalaureat); 

- Adeverință de la instituțiile de învățământ superior frecventate anterior înscrierii, din care să 

reiasă numărul de semestre în care candidatul a beneficiat de un loc subvenționat de la 

bugetul de stat; adeverința se va depune/trimite spre secretariatul facultății până la finalul 

perioadei de confirmare a locurilor de studiu;  

- Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original 

pentru certificare în acest caz); 
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- 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.  

 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății sau trimise 

electronic (scanate față/verso) în cazul înscrierii on line, la adresa admiterelitereoradea@gmail.com  

Candidații la concursul de admitere în sesiunile iulie și septembrie 2021 se vor putea înscrie și on line, 

cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre 

documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierea on line se va face conform instrucțiunilor care 

vor fi postate pe site-ul Universității din Oradea și pe pagina Facultății de Litere 

http://litere.uoradea.ro/admitere/admitere.html  

Dosarele incomplete nu se preiau! 

 

Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în afara României:  

• Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de ministerul tutelar; 

• Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română; 

• Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu 

predare în limba română), conform Anexei 1; 

• Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română; 

• Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a 

schimbat după căsătorie) – dacă este cazul; 

• Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 

• Patru poze tip paşaport; 

• Copie paşaport sau C.I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate); 

• Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere. 

Dosarele incomplete nu se preiau. 

 

Candidații care se înscriu și urmează două facultăți, vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat / 

adeverinței (de absolvire) de la facultatea frecventată anterior, din care să reiasă numărul semestrelor în care 

candidatul a beneficiat de loc subvenționat de la bugetul de stat, iar copia certificată „conform cu originalul” la 

cealaltă facultate, însoțită de adeverință din care să reiasă acest fapt. 
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La nivelul Universității din Oradea se alocă cel puțin 1 loc (conform solicitării) pentru candidații 

„RURAL Candidatul „RURAL” va depune dosarul la facultate, iar pe fişa de înscriere va bifa opţiunea 

„candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”.  

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei 

proprii de admitere a Facultăţii de Litere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la 

concurs la specializările în combinație cu Limba română. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, 

candidatul „RURAL” primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins cu taxă. 

 În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la 

nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.  

În cazul în care la nivel de universitate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri 

disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la 

concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru 

ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.  Comisia centrală de admitere va întocmi o 

listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, 

candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În 

cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de 

facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). 

 

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin: 

 achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) la caseria universităţii sau la Banca Transilvania și depunerea 

chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii sau trimiterea în format electronic a dovezii 

de plată. 

 doar pentru studenţii admiși cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la 

Banca Transilvania (Cont mentionat pe http://litere.uoradea.ro/admitere/taxa-admitere.html  și depunerea 

chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii sau trimiterea în format electronic a dovezii 

de plată la adresa admiterelitereoradea@gmail.com. 

 Pentru confirmarea locului bugetat, candidații vor transmite/depune în original diploma de 

bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de 

bacalaureat, conform calendarului menționat în prezenta metodologie, înainte de afișarea listelor 

finale, pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței 

în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat. 

 completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii şi semnarea contractului de şcolarizare. 

Contractul de școlarizare și cererea de înmatriculare, completate și semnate de către candidații declarați 

admiși se pot transmite și on line, cu obligația depunerii originalelor, până la începutul anului universitar. 
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Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de Facultatea de Litere prin calendarul 

din prezenta metodologie. Afişarea informațiilor legate de confirmarea locului se va face la avizierul 

Facultății de Litere, respectiv se vor posta pe pagina web. În caz contrar candidatul va pierde definitiv locul  

ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere care vor fi aduse la 

cunoştinţa candidaţilor. 

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va 

sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Afișarea rezultatelor concursurilor de admitere în 

cadrul Universității din Oradea se va efectua cu anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, prin 

afișarea numărului de dosar al candidatului. 

http://www.uoradea.ro/
http://litere.uoradea.ro/
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Capitolul II 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Facultatea de Litere organizează concurs de admitere în sesiunile iulie şi septembrie 2021 în Domeniul 

Filologie la următoarele programe de studii de masterat: 

Nr. 

crt

. 

Domeniul 

de master 
Program de studii 

Durata 

şcolarizării 

Nr. credite 

Capacitate 

de 

şcolarizare 

ARACIS 

Criterii de admitere 

1 

Filologie 

Cultură şi 

civilizaţie 

europeană 

4 semestre 

(2 ani) 

120 credite 

50 

 1. Media examenului de 

licență: 100 % 

2. Eseu motivațional de 

maximum 500 de cuvinte 

în limba română  

Notat cu admis / respins 

2 

Literatură 

română -

Relevanţe 

europene 

50 

 

 

 1. Media examenului de 

licență: 100 % 

2. Eseu motivațional de 

maximum 500 de cuvinte 

în limba română  

Notat cu admis / respins 

3 

Tipuri de 

modernitate în 

spaţiul anglofon și 

francofon 

50 

1. Media examenului de 

licență: 100 % 

2. Eseu motivațional de 

maximum 500 de cuvinte 

în limba engleză sau în 

limba franceză 

Notat cu admis / respins 

  TOTAL:  150  

Candidaţii vor fi informaţi încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării 

unui program de studii. 

Criterii de departajare în caz de medii egale:  

1. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1 

2. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 2 

3. Interviu on-line cu Comisia de admitere pe baza eseului motivațional. 
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Taxe de admitere: 

Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON 

Taxa de înmatriculare: 100 RON 

 

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, 

conform metodologiilor proprii. 

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;  
 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

• copii după certificatul de deces al părinţilor; 

• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a 

susţinătorilor legali; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în 

activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către Comisia de admitere a facultăţii. 
 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Sesiunea iulie 2021 

05.07.2021 - 22.07.2021 - înscrierea candidaţilor 

23.07.2021 - afişarea rezultatelor / listelor provizorii 

26.07.2021 – 29.07.2021 - confirmări 

30.07.2021 - afişarea listelor finale 

Sesiunea septembrie 2021 

01 - 21 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor 

22 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor provizorii 

22 septembrie – 24 septembrie 2021 - confirmări 

24 septembrie 2021 - afișarea rezultatelor finale ora 16:00 
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CANDIDAŢII LA ADMITERE 

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii de master numai absolvenţii cu diplomă de 

licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, cu excepţia domeniului Sănătate, în 

cadrul căruia nu se pot urma concomitent două programe de studii.  

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de 

licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi 

instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat la o singură 

universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget. Candidatul admis la mai multe 

universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de 

stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomelor 

de licenţă şi bacalaureat sau echivalente în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la 

pierderea locului finanţat de la buget. 

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de 

la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultate în cadrul aceleiaşi 

universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de 

studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea 

iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu 

finanţare de la bugetul de stat. 

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi în an 

superior dacă: 

1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au 

obţinut la concursul de admitere minim nota 6 (şase); 

2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza 

actelor prezentate la dosar; 

3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în 

baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi înmatriculat în 

an superior; 
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4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru 

aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă, cu precizarea că nu se 

depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor înmatricula.    

 

Dosarul de înscriere la concursul de admitere al candidaţilor va cuprinde obligatoriu: 

O cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul 

respectiv. Cererea va fi descărcată de pe site-ul facultății și completată cu respectarea tuturor precizărilor. 

 

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 și 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);  

• Adeverință de la instituțiile de învățământ superior frecventate anterior înscrierii, din care să 

reiasă numărul de semestre în care candidatul a beneficiat de un loc subvenționat de la bugetul de 

stat; adeverința se va depune/trimite la/spre secretariatul facultății până la finalul perioadei de 

confirmare a locurilor de studiu;  

• 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; 

• Eseul motivațional, semnat de autor și datat. 

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau de către o altă 

persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.  

 

http://www.uoradea.ro/
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Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății sau trimise 

electronic (scanate față/verso) în cazul înscrierii on line, la adresa  admiterelitereoradea@gmail.com. 

Candidații la concursul de admitere în sesiunile iulie și septembrie 2021 se vor putea înscrie și on line, 

cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre 

documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierea on line se va face conform instrucțiunilor care 

vor fi postate pe site-ul Universității din Oradea și pe pagina Facultății de Litere 

http://litere.uoradea.ro/admitere/admitere.html  

 

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează 

înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de concurs) numai dacă, 

după verificarea fiecărui dosar, se constată că: 

• cererile-tip de înscriere sunt completate corect; 

• candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii la care doresc să concureze, precum şi 

disciplinele sau probele de concurs, după caz. 

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de 

înscriere nu pot fi modificate. 

Dosarele incomplete nu se preiau! 

 

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de 

la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu / program de studii. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6 (şase) sau un număr de puncte echivalent cu aceasta.  

Candidaţii, care se înscriu la a doua specializare pentru studii universitare de masterat sau continuă studii 

parţiale în acelaşi domeniu, vor fi declaraţi admişi (în limita capacităţii de şcolarizare ARACIS pentru acel 

program de studii) dacă participă la toate probele de admitere. 

Candidații absolvenți ai unui program de master sau care sunt studenți la un program de masterat al 

Universității din Oradea beneficiază în cazul înscrierii la un alt program de masterat al Facultății de Litere de o 

reducere de 50% a taxei de școlarizare. 

Dosarul va fi evaluat de Comisia de admitere care va decide, dacă candidatul poate fi înmatriculat în an 

superior. 

Candidații vor fi informați încă de la înscriere asupra numărului minim de studenți necesar demarării unui 

program de studii. 

 

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin: 

 achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) la caseria universităţii sau la Banca Transilvania și depunerea 

chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii sau trimiterea în format electronic a dovezii 

de plată. 

 

http://www.uoradea.ro/
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 doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca 

Transilvania și depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii trimiterea în format 

electronic a dovezii de plată. 

 Completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultății și semnarea contractului de școlarizare se va 

putea face pînă la data începerii noului an universitar cu respectarea precizărilor ulterioare. 

 se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral 

taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2021; 

 completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii şi semnarea contractului de şcolarizare. 

Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și on line, 

cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar. 

 Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de licență, 

conform calendarului menționat în prezenta metodologie, înainte de afișarea listelor finale pentru 

fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei de licență în termenul stabilit duce la 

pierderea locului finanțat de la bugetul de stat. 

 

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin calendarul din metodologia 

actuală și afişat la avizier în loc vizibil și pe pagina http://litere.uoradea.ro/admitere/admitere.html, în caz 

contrar candidatul va pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, listele de 

admitere vor fi refăcute şi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. 

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la 

baza înmatriculării pe programe de studii. Afișarea rezultatelor concursurilor de admitere în cadrul Universității 

din Oradea se va efectua cu anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, prin afișarea numărului de dosar 

al candidatului. 

 

Capitolul III 

AN PREGĂTITOR - LIMBA ROMÂNĂ 

 

Cetățenii străini din state UE și terţe UE se pot înscrie în învățământul universitar şi post-universitar 

după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoașterea limbii române. În timpul 

anului pregătitor candidaţii îşi însuşesc cunoştințele necesare de limba română, precum și cunoştințe specifice, 

corelate cu profilul viitoarei pregătiri. Prevederile acestui capitol (Capitolul III) se bazează pe următoarele acte 

normative:  
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Metodologia  privind admiterea şi şcolarizarea cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2021-2022 aprobata in HS 

15/18.02.2021, Anexa 14 și în baza OMEN nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini  

 

   

Nr. 

crt

. 

Domeni

ul de 

studii 

Program de 

studii 

Durata 

şcolarizării 

Nr. credite 

Nr. 

locuri 

buget 

Nr. 

total 

locuri  

Criterii de admitere 

1 Filologie 
Româna ca limbă 

străină  

(9 luni) 

60 credite 
 50 

Media de bacalaureat 

100% 

 

 

Taxe admitere: 

Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON 

Taxa înmatriculare: 100 RON 

Taxa procesare dosar: 150 Euro 

Taxa de şcolarizare este cuantumul taxei în lei pentru anul universitar 2021-2022 pentru cetăţenii UE, 

și 250 Euro / lună (9 luni, pentru cetăţenii non UE). 

 

Calendar de depunere a dosarelor  

Dosarele pentru anul pregătitor se vor depune în perioada 01.04.2021-24.09. 2021 la Biroul 

admitere 365  din cadrul Universității din Oradea și în format electronic pe adresa 

admission@uoradea.ro.  

 
Candidații UE vor respecta calendarul de admitere conform Anexei 7a din Metodologia  privind admiterea şi 

şcolarizarea cetăţenilor străini  începând cu anul universitar 2021-2022, aprobata in HS15/18.02.2021. 

Cetatenii Non-UE vor respecta calendarul de admitere conform Anexei 7b  din Metodologia privind admiterea 

şi şcolarizarea cetăţenilor străini  începând cu anul universitar 2021-2022 

 

COMPONEȚA DOSARULUI 
 

Pentru înscrierea în anul pregătitor de limba română, dosarele de candidatură vor conţine (conform 

articolului 9 din Metodologie) următoarele documente în două exemplare si in format electronic: 

• Cererea pentru înscrierea la UO (Anexa 2a); 

• Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (Anexa 3) completată la toate rubricile, în două 

exemplare; 

• certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

• copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate – traducere legalizată în limba engleză; 

• copie după paşaport; 

http://www.uoradea.ro/
http://litere.uoradea.ro/
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• copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către 

autorităţile de resort din ţara emitentă; 

• foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

• certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie (hepatita B și C, TBC, HIV). 

• Dovada plăţii taxei nerambursabile de procesare a dosarului în valoare de 150 euro. 

 

Această Metodologie de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de 

licență, masterat și anul pregătitor – limba română, pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea 

iulie/septembrie 2021, a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Litere din data de 03.03.2021. 

 

DECAN           SECRETAR ŞEF 

Prof. univ. dr. habil. Florin Cioban      Aurelia Maier  
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