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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

Calendar admitere la programele de studii de LICENȚĂ 

anul universitar 2022-2023 

 

Calendarul concursului de admitere 

Concurs de admitere pe bază de dosare 
IF 

Concurs de admitere pe bază de dosare  
ID 

Sesiunea 1 (vară) 

● Perioada de înscriere: 01 – 08 iulie 2022 

● Validarea dosarelor: 01 – 09 iulie 2022 

● Probă competență lingvistică: 09 iulie 2022 

● Afișarea rezultatelor parțiale: 12 iulie 2022 

● Confirmarea locului: 13 – 16 iulie 2022 

● Rezultate finale: 18 iulie 2022 

 

Sesiunea 2 (toamnă) 

● Perioada de înscriere: 05 – 09 septembrie 2022 

● Validarea dosarelor: 05 – 10 septembrie 2022 

● Probă competență lingvistică: 10 septembrie 2022 

● Afișarea rezultatelor parțiale: 12 septembrie 2022 

● Confirmare locuri: 13 – 16 septembrie 2022 

● Rezultate finale: 17 septembrie 2022 

● Perioada de înscriere: 20 iunie – 12 septembrie 2022 

● Validarea dosarelor: 20 iunie – 13 septembrie 2022 

● Afișarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie 2022 

● Confirmarea locului: 14 – 19 septembrie 2022 

● Rezultate finale: 21 septembrie 2022 

 
Nota 1: Proba de competență lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programele de licență cu predare 

în limba engleză și se susține: 

a) Sesiunea 1, în data de 09 iulie 2022.  

b) Sesiunea 2, în data de 10 septembrie 2022. 

Nota 2: La proba de competență lingvistică, se vor recunoaște certificatele și atestatele lingvistice prezentate 

în anexa din regulamentul universității, precum și studiile de minimum 6 luni, efectuate în țară și/sau în 

străinătate, în limba engleză, pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu. 

 

Pentru alte detalii accesați site-ul facultății, la adresa: http://economice.ulbsibiu.ro/admitere  
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

Calendar admitere la programele de studii de MASTER 

anul universitar 2022-2023 
 

Calendarul concursului de admitere 

Concurs de admitere 
IF  

Concurs de admitere 
IFR 

Sesiunea 1 (vară) 

● Perioada de înscriere: 08 – 14 iulie 2022 

● Validarea dosarelor: 08 – 15 iulie 2022 

● Probă competență lingvistică: 15 iulie 2022 

● Proba scrisă (test grilă): 16 iulie 2022 

● Afișarea rezultatelor parțiale: 18 iulie 2022 

● Confirmarea locului: 19 – 22 iulie 2022 

● Rezultate finale: 25 iulie 2022 

 

Sesiunea 2 (toamnă) 

● Perioada de înscriere: 05 – 09 septembrie 2022 

● Validarea dosarelor: 05 – 10 septembrie 2022 

● Probă competență lingvistică: 10 septembrie 2022 

● Proba scrisă (test grilă): 10 septembrie 2022 

● Afișarea rezultatelor parțiale: 12 septembrie 2022 

● Confirmare locuri: 13 – 16 septembrie 2022 

● Rezultate finale: 17 septembrie 2022 

● Perioada de înscriere: 20 iunie – 8 septembrie 2022 

● Validarea dosarelor: 20 iunie – 9 septembrie 2022 

● Proba scrisă (test grilă): 10 septembrie 2022 

● Afișarea rezultatelor parțiale: 13 septembrie 2022 

● Confirmarea locului: 13 - 19 septembrie 2022 

● Rezultate finale: 21 septembrie 2022 

 

Nota 1: Proba de competență lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programele de master cu predare 

în limba engleză (Managementul afacerilor în limba engleză – Business Management), se va susține: 

a) Sesiunea 1, în data de 15 iulie 2022.  

b) Sesiunea 2, în data de 10 septembrie 2022. 

Nota 2: La proba de competență lingvistică, se vor recunoaște certificatele și atestatele lingvistice prezentate 

în anexa din regulamentul universității precum și studiile de minimum 6 luni, efectuate în țară și/sau în 

străinătate, în limba  engleză, pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu. 

 

Pentru alte detalii accesați site-ul facultății, la adresa: http://economice.ulbsibiu.ro/admitere  
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