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METODOLOGIA 
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, studii universitare de licenţă, masterat, 

an pregătitor – limba română, anul universitar 2017-2018, sesiunile iulie şi septembrie 2017 
 
 

Metodologia de admitere la Facultatea de Litere este elaborată în conformitate cu: 
- Legea Educaţiei Naţionale, nr1./2011, cu modificările şi completările ulterioare 
- Metodologia – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master 

şi de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1071/30.12.2016  
- Metodologia organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi an pregătitor 

pentru anul universitar 2017-2018, aprobată de Senatul Universităţii din Oradea la 30.01.2017 (H.S. nr. 
16/30.01.2017) 

 

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Facultatea de Litere organizează concurs de admitere în sesiunile iulie şi septembrie 2017, în 
Domeniul: Limbă şi Literatură la următoarele  specializări/ programe de studii , după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de licenţă 

Specializare/ 
Program de studii 

Durata 
şcolarizării 
Nr. credite 

Capacitatea 
de şcolarizare 

 
Criterii de admitere 

1 

Limba şi literatura 
română – O limbă şi 
literatură modernă 
(engleză, franceză, 
germană) 

50 
 

2 

Limba şi literatura 
engleză – O limbă şi 
literatură modernă 
(franceză, germană) / 
Limba şi literatura 
română 

50 

3 

Limba şi literatura 
franceză – O limbă şi 
literatură modernă 
(engleză, germană) / 
Limba şi literatura 
română 

50 

4 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura 
germană – O limbă şi 
literatură modernă 
(engleză, franceză) / 
Limba şi literatura 
română 

3 ani 
180 credite 

25 

1. Probe distincte de 
competenţă lingvistică 
eliminatorie, 
la limbile - engleză  
                - franceză 
                - germană 
notate cu admis/respins 
 
2. Media bacalaureat 
 – 100% 
 
 

                                                                     Total:       175  



Criterii de departajare în caz de medii egale: 
1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română 
2. Interviu în faţa Comisiei de admitere a Facultăţii de Litere 

 
Proba de competenţă lingvistică în limbile engleză, franceză sau germană este eliminatorie şi constă 

dintr-un interviu în limba străină respectivă susţinut în faţa comisiei de admitere şi notat cu calificativul 

admis/respins. 

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II III, menţiune) la 
olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MENCS 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 prin înscriere la un alt program 
de studiu 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. 
 
Taxe admitere: 
Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON 
Taxa contestaţii: 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. 
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele 

documente: 
• copii după certificate de deces ale 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 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. 
 
Dosarul de înscriere la concursul de admitere al candidaţilor va cuprinde obligatoriu: 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa 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 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 la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017, adeverinţa eliberată 
de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat); 



• 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; 

• 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen 
de admitere cu probe de concurs; 

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

limita capacităţii de şcolarizare ARACIS pentru acel program de studii) dacă participă la toate probele de 
admitere, obţinând minim nota 5 (cinci) 

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

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat 
obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
(C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Științifice. Echivalarea se face 
personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Media de la bacalaureat va fi echivalată (după 
echivalarea C.N.R.E.D.) de către Comisia centrală de admitere . 

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita 
numărului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din cadrul facultăţii şi în funcţie de sistemul de 
departajare stabilit de facultate. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un 
număr de puncte echivalent cu aceasta.  
 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie 
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără 
perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate. 
  

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin: 
� achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau  la Banca Transilvania şi depunerea 

chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 
� doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca 

Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 
� 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 2017; 
� completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii. 

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi 
afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar candidatul va pierde locul ocupat prin admitere 
definitiv. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere care vor fi 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. 

 
CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Sesiunea iulie  2017 
11.07.2017 - 22.07.2017  înscrierea candidaţilor 
24.07.2017 - susţinerea probei orale de competenţă lingvistică 
25.07.2017 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii 



25.07.2017  – 31.08.2017- confirmări 
 1.08.2017 - afişarea listelor finale 
Sesiunea septembrie 2017 
 4.09.2017 - 13.09.2017  înscrierea candidaţilor 
14.09.2017 -  susţinerea probei orale de competenţă lingvistică 
14.09.2017  - afişarea rezultatelor/listelor provizorii 
14.09.2017- 21.09.2017  - confirmări 
22.09. 2017  - afişarea listelor finale. 

 
II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 
Facultatea de Litere organizează concurs de admitere în sesiunile iulie şi septembrie 2017, în Domeniul 
Filologie,  la următoarele programe de studiu  după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de master 

Program de studii 

Durata 
şcolarizări

i 
Nr. 

credite 

Capacitate 
de 

şcolarizare 
ARACIS 

Criterii de admitere 

1 
Cultură şi civilizaţie 
europeană 

50  

2 
Literatură română–
Relevanţe europene 

50  

3 

Filologie 
Tipuri de 
modernitate în 
spaţiul anglofon şi 
francofon 

4 semestre 
(2 ani) 

120 credite 

50  

1.  Media examenului de licenţă 
                100% 
2.  Probă orală de competenţă 
lingvistică în cazul candidaţilor 
care optează pentru programul  
Tipuri de modernitate în spaţiul 

anglofon şi francofon şi nu au 
absolvit un program de studii în 
limba engleză / franceză 

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 în faţa Comisiei de admitere a facultăţii. 
Proba orală de competenţă lingvistică în limbile engleză, şi franceză) pentru candidaţii care optează 

pentru programul Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon este eliminatorie şi constă dintr-un 
interviu în limba străină respectivă susţinut în faţa comisiei de admitere şi notat cu calificativul 
admis/respins. 
Taxe admitere: 
Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON 
Taxa contestaţii: 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. 



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

• copii după certificate de deces ale 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 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. 

 

Dosarul de înscriere la concursul de admitere al candidaţilor va cuprinde obligatoriu: 
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa 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: 

1. 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 2017, adeverinţa eliberată de către instituţia de 
învăţământ superior (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de licenţă); 

2. 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);  

3. Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru 
certificare în acest caz) ; 

4. Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru 
certificare în acest caz) - dacă este cazul; 

5. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru 
facultatea la care candidează; 

6. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen 
de admitere cu probe de concurs; 

7. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie; 
8. 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. 

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, conform metodologiei proprii a facultăţii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6 
(şase) sau decât un număr de puncte echivalent cu aceasta.  

 Candidaţii care se înscriu la a doua specializare pntru 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/studenți ai Universității din Oradea beneficiază prin înscriere 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. 



 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie 
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără 
perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate. 
 Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin: 

� achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea 
chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

� doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la 
Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

� 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 2017; 

� completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.  
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi 

afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar candidatul va pierde locul ocupat prin admitere 
definitiv. 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. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
Sesiunea iulie  2017 
11.07.2017 - 22.07.2017  înscrierea candidaţilor 
24.07. 2017 - susţinerea probei orale de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programul de studii: 
Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon care nu au absolvit un program de studii în limba 
engleză/ franceză 
25.07.2017 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii 
25.07.2017  – 31.08.2017 - confirmări 
  1.08.2017 - afişarea listelor finale 
Sesiunea septembrie 2017 
14.09.2017 ora 1200 – 19.09.2017  înscrierea candidaţilor 
19.09.2017 -  ora 1600 susţinerea probei orale de competenţă lingvistică TMSAF 
19.09.2017 -  afişarea rezultatelor/listelor provizorii 
20.09.2017 – 22.09.2017 ora 1200  confirmări 
22.09.2017 ora 1600 - afişarea listelor finale 

 
III. AN PREGĂTITOR - LIMBA ROMÂNĂ 

 
Cetățenii străini din state UE şi terţe UE se pot  înscrie în învățământul universitar şi postuniversitar 

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 şi cunoştințe 
specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri. 
   În anul universitar 2017-2018, Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Litere, organizează şi 
desfăşoară cursuri în limba română pentru studenţii străini din state UE şi non UE în baza: O.M. 3544/2013, 

privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014, OMECTS nr. 6000/15.10. 2012 privind primirea 

şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular din România şi 

OMEN nr. 3359/MD/11.03.2013, OM 6156/22.12.2016.   

Facultatea de Litere organizează concurs de admitere pentru anul pregătitor în sesiunile iulie şi 
septembrie 2017, după cum urmează: 

 



Nr. 
crt. 

Domeniul 
studiu 

Program de studii 
Durata 
şcolariz. 
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% 
 
Criterii specifice: în cazul în care în dosarul candidatului nu se regăseşte media de bacalaureat sau 
echivalentul acestuia, comisia de admitere va lua în considerare: 

1. media anilor de studiu 
2. media la limba maternă 
3. media la limba modernă 

Taxe admitere: 
Înscrierea la concursul de admitere: 150 RON 
Taxa contestaţii: 150 RON  
Taxa inmatriculare: 100 RON 
Taxa procesare dosar: 150 Euro 

Taxa de şcolarizare este cuantumul taxei în lei pentru anul universitar 2017-2018, pentru cetăţenii 
UE şi 220 Euro / lună (9  luni, pentru cetăţenii non UE). 
Taxa de şcolarizare nu este rambursabilă. 

Candidații pentru anul pregătitor transmit dosarele de candidatură la DRI, Biroul pentru Studenți 
străini, care va aviza documentele prezentate în conformitate cu prevederile legale. 

Dosarele de candidatură pentru înscrierea la anul pregătitor de limba română vor conține  
obligatoriu următoarele documente:  

- Cererea pentru înscrierea la UO  
- Scrisoarea de accept eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală de Relaţii Internaţionale 
şi Europene 
- Atestat de echivalare a studiilor pentru cetăţenii UE eliberat CNRED 
- Actul de studii – copie și traducere legalizată  
- Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată  
- Copie a pașaportului – valabil cel puțin șase luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la 
studii sau act de identitate pentru cetăţenii europeni  
- Certificat medical (tradus în limba română) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la 
studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie  

 
CALENDARUL ADMITERII – AN PREGĂTITOR – LIMBA ROMÂNĂ  

 
Pentru concursul de admitere din anul universitar 2017-2018, sesiunea iulie, data limită pentru 

depunerea dosarelor este 15 iulie, cu posibilitate de prelungire în situaţii justificate (pentru cetăţenii non UE) 
iar pentru sesiunea septembrie, 15 septembrie, cu posibilitate de prelungire în situaţii justificate.  

Cetăţenii UE se vor conforma calendarului de admitere al Universităţii din Oradea. 
Comisia de admitere de la nivelul facultății va analiza documentele de studii depuse de candidați. 
Departajarea candidaţilor se va face pe baza grilei de conversie a notelor și calificativelor. Conversia 

va fi făcută de către Comisia stabilită la nivelul universităţii.  
Evaluarea și clasificarea candidaților este responsabilitatea exclusivă a comisiei de admitere de la 

nivelul facultății.  
Comisia de admitere va transmite DRI, în termen de 10 zile de la primirea dosarelor de candidatură, 

lista nominală cuprinzând candidații admiși, precum și lista rezervelor, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut pentru cazul în care candidații declarați admiși nu obțin scrisoarea de acceptare la studii 



sau nu confirmă locul obținut până la termenul stabilit. Candidații care, în urma echivalării cu sistemul de 
notare din România, nu obțin minim media 5, vor fi respinși.  

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

Înmatricularea candidaţilor în anul pregătitor se va face pentru anul universitar 2017-2018 până la 
data de 01 octombrie 2017. 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, an universitar 2017-2018 a fost 
aprobată în şedinţa Consiliului facultăţii de Litere din data de 8.02.2017. 
 
 
 

DECAN             SECRETAR ŞEF 
       Prof. univ. dr. Teodor Mateoc          Aurelia Maier 


