Facultatea de Inginerie (http://inginerie.ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Programe de studii de licenţă - anul universitar 2019-2020

Programul de studii

Calculatoare IF

Număr maxim
de studenți
care pot fi
școlarizați
(Conform
ARACIS)
100

Tehnologia informaţiei IF

50

Ingineria sistemelor multimedia IF

50

Electronică aplicată IF

50

Electromecanică IF

50

Transportul, depozitarea şi
distribuţia hidrocarburilor IF

50

Transportul, depozitarea şi
distribuţia hidrocarburilor FR
Ingineria transporturilor şi a traficului
IF
Sisteme de producţie digitale IF
Tehnologia construcţiilor de maşini
IF
Inginerie industrială-Engleză IF
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorRomână IF
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorEngleză IF
Mecatronică-Română IF
Mecatronică-Engleză IF
Robotică IF
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie IF
Inginerie economică în domeniul
mecanic IF
Inginerie economică în domeniul
mecanic ID
Inginerie economică industrială IF
Total

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
(Tipul I)

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

60
60
Media obţinută la
examenul de bacalaureat

60
140
50
50
30
50
50
30
60

Concurs de
admitere pe bază
de dosare
(Tipul II)

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
75
50
1195

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; FR = învăţământ cu frecvenţă redusă; ID = învăţământ la distanţă
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: 15 - 20 iulie 2019
● înscrieri: 15 - 20 iulie 2019
● test tip grilă: 23 iulie 2019
● proba de competenţă lingvistică: 23 iulie 2019
● rezultate: 24 iulie 2019 ora 1600
● rezultate: 24 iulie 2019 ora 1600
● contestații: 24 iulie 2019
● contestații: 24 iulie 2019
● afișare liste după contestații 25 iulie 2019
● afișare liste după contestații 25 iulie 2019
● confirmarea locului: 25 – 29 iulie 2019
● confirmarea locului: 25 – 29 iulie 2019
● rezultate finale: 30 iulie 2019 ora 1600
● rezultate finale: 30 iulie 2019 ora 1600
Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 9 - 14 septembrie 2019
● test tip grilă: 17 septembrie 2019
● rezultate: 18 septembrie 2019
● contestații: 18 septembrie 2019
● afișare liste după contestații 19 sptembrie 2019
● confirmarea locului: 19-20 septembrie 2019
● rezultate finale: 21 septembrie 2019

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 9 - 14 septembrie 2019
● proba de competenţă lingvistică: 15 septembrie 2019
● rezultate: 18 septembrie 2019
● contestații: 18 septembrie 2019
● afișare liste după contestații 19 sptembrie 2019
● confirmarea locului: 19 - 20 septembrie 2019
● rezultate finale: 21 sept. 2019

Facultatea de Inginerie (http://inginerie.ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Programe de studii de master - anul universitar 2019-2020
Număr maxim de
studenți care pot fi
școlarizați
(Conform ARACIS)

Programul de studii

Tipul de concurs
şi/sau
proba/probele de
concurs

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

Managementul afacerilor industriale
Managementul proiectelor europene
Managementul calităţii
Ingineria şi managementul gazelor
naturale
Sisteme CAD-CAE-CAM în
deformarea plastică
Logistică industrială
Sisteme şi tehnologii inteligente de
fabricaţie
Structura, programarea și
mentenanța sistemelor CNC
Sisteme mecatronice avansate
Aplicaţii avansate în inginerie
electrică
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii
industriale

450

50

500

Concurs de
admitere mixt/
Probă orală

Proba de verificare a
cunoștințelor de domeniu și,
eventual, complementare
notată cu Admis/respins

50
50

Embedded Systems*)
150
Advanced Computing Systems*)

TOTAL

Media obţinută la examenul
de licenţă (diplomă)

Concurs de
admitere mixt/
Probă orală

Media obţinută la examenul
de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a
cunoștințelor de domeniu
notată cu Admis/respins

Probă de competenţă
lingvistică eliminatorie
1250

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; *) = învăţământ în limba engleză
Calendarul concursului de admitere
Etapa I
● înscrieri: 15 - 20 iulie 2019
● proba de competenţă lingvistică: 23 iulie 2019
● proba orală: 24 - 25 iulie 2019
Etapa II
● 9 - 14 sept. 2019
● proba de competenţă lingvistică: 15 septembrie 2019
● proba orală: 16 – 18 septembrie 2019
● rezultate (etapele I și II):
19 septembrie 2019
● confirmarea locului: 20-23 sept. 2019 (cu excepția zilei de duminică, 22 septembrie)
● rezultate finale: 24 septembrie 2019
Pentru alte detalii accesaţi site-ul facultăţii la adresa: http://inginerie.ulbsibiu.ro.
Candidații la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master pot participa la concurs într-una
din cele două etape. Rezultatele finale pentru ambele etape ale concursului se vor afișa în data de 24 septembrie 2019.
Un candidat se poate înscrie și poate participa la o singura etapa de concurs (fie etapa I, fie etapa II).
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced Computing
Systems) proba de competenţă lingvistică eliminatorie se susține în datele de 23 iulie 2019 (etapa I) și 15 septembrie
2019 (etapa II).

