Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie

Programe de studii de LICENȚĂ
anul universitar 2017-2018

Programul de studii

Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Ingineria sistemelor multimedia
Electronică aplicată
Electromecanică

Număr maxim de
studenți care pot
fi școlarizați
(Conform
ARACIS)
120
50
50
50
50

Transportul, depozitarea şi
distribuţia hidrocarburilor
Ingineria transporturilor şi a
traficului
Maşini unelte şi sisteme de
producţie
Tehnologia construcţiilor de
maşini
Inginerie industrială-Engleză
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor-Română
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor-Engleză
Mecatronică-Română
Mecatronică-Engleză
Robotică
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Inginerie economică în
domeniul mecanic
Inginerie economică industrială

Tipul de concurs
şi/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de selecţie
şi/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de admitere

Concurs de
admitere pe bază
de test

80% Nota obţinută la proba
scrisă (test) + 20% Media
obţinută la examenul de
bacalaureat

(Tipul I)

50
60
60
Media obţinută la
140
50
50
30

examenul de bacalaureat
Concurs de
admitere pe bază
de dosare
(Tipul II)

60
50
30
60

Pentru
candidații
la
programele de licență cu
predare în limba engleză
(Mechatronics,
Industrial
Engineering, Knitwear and
clothing
Technology)
se
susține proba de competenţă
lingvistică eliminatorie.

80
50

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de test (Tipul I)

Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)

Sesiunea 1 (vară)

Sesiunea 1 (vară)

● înscrieri: 17 - 22 iulie 2017
● test tip grilă: 23 iulie 2017
● rezultate: 24 iulie 2017 ora 1600
● confirmarea locului: 25 – 29 iulie 2017
● rezultate finale: 31 iulie 2017 ora 1600

● înscrieri: 17 - 22 iulie 2017
● proba de competenţă lingvistică: 23 iulie 2017
● rezultate: 24 iulie 2017 ora 1600
● confirmarea locului: 25 – 29 iulie 2017
● rezultate finale: 31 iulie 2017 ora 1600

Sesiunea 2 (toamnă)

Sesiunea 2 (toamnă)

● înscrieri: 11 - 16 sept. 2017
● test tip grilă: 17 sept. 2017
● rezultate: 19 sept. 2017
● confirmarea locului: 20-23 sept. 2017
● rezultate finale: 25 sept. 2017

● înscrieri: 11 - 16 sept. 2017
● proba de competenţă lingvistică: 17 sept. 2017
● rezultate: 19 sept. 2017
● confirmarea locului: 20-23 sept. 2017
● rezultate finale: 25 sept. 2017
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