
NR CRT UNIVERSITATE FACULTATE CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE OBSERVAȚII

JURNALISM SI 

SITIINTELE 

COMUNICARII

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

DOCTORAT

Medie minimă: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Nivel mimim B2 pentru o limbă de circulație internațională

Cunostinte de limba engleza si franceza (cursurile din anul I se 

desfasoara in cele doua limbi)

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

ADMINISTRAȚIE 

ȘI AFACERI

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

FILOSOFIE

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 70%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor: B2

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

LIMBI ȘI 

LITERATURI 

STRĂINE

LICENȚĂ

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice:

cursurile se ţin doar cu avansaţi (engleză, franceză), prin CLS-

UB. În acest caz, nivelul minim de cunoaştere a limbii străine 

trebuie să fie B1. 

CLS-UB, obligatorie pentru toate programele (licenţă + master), 

toate cursurile de trunchi comun, atelierele de traducere etc. 

implicând o bună cunoaştere a limbii române. În acest caz, 

nivelul minim pentru limba română este B2. Fac excepţie 

programele de masterat cu predare exclusivă în limbi străine, 

pentru care nu se solicită un anumit grad de cunoaştere a limbii 

române. 

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

MASTER

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: Nivel minim cerut la limba în 

care se desfăşoară cursurile masteratului: B2 pentru limba 

română și C1 pentru celelalte limbi în care se predă masteratul.

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

LICENȚĂ/MASTER

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

MATEMATICA SI 

INFORMATICA

PSIHOLOGIE SI 

STIINTELE 

EDUCATIEI

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 70%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B2

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

GEOLOGIE SI 

GEOFIZICA

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

FIZICA

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI                                                                                                                                

ADMITERE CETATENI NON-EU 2021

AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ - CRITERII SPECIFICE ÎN FUNCȚIE DE OPȚINEA CANDIDATULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ / MASTER / DOCTORAT

NUMĂR DE LOCURI ALOCATE: 180

SOCIOLOGIE SI 

ASISTENTA 

SOCIALA

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI1

1. Parcurgerea anului pregătitor NU garantează înscrierea la 

facultate în anul următor.

2. Prin parcurgerea anului pregătitor, cursanții vor dobândi 

competențele lingvistice necesare pentru a putea urma studii 

cu predare în limba română și pentru a putea susține examen 

de admitere, acolo unde este cazul.

3. Absolvenții anului pregătitor de limba română se vor supune 

ulterior procesului de admitere la studii universitare. Acesta se 

va desfășura conform metodologiei de admitere a cetățenilor 

din state terțe UE pentru anul universitar 2022-2023,.

BIOLOGIE

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

LITERE

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

CHIMIE

ISTORIE

STIINTE POLITICE

DREPT



DOCTORAT

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice:C1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

TEOLOGIE 

BAPTISTĂ

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

TEOLOGIE 

ORTODOXA

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

TEOLOGIE 

ROMANO-

CATOLICA

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

2 ALTE UNIVERSITĂȚI DIN ROMÂNIA
LA ALEGEREA 

CANDIDATULUI

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor: nivelul stabilit de respectiva 

Facultate/Universitate

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

GEOGRAFIE

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice de limba română după 

absolvirea anului pregătitor:B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

LIMBI ȘI 

LITERATURI 

STRĂINE

LICENȚĂ

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice:

cursurile se ţin doar cu avansaţi (engleză, franceză), prin CLS-

UB. În acest caz, nivelul minim de cunoaştere a limbii străine 

trebuie să fie B1. 

CLS-UB, obligatorie pentru toate programele (licenţă + master), 

toate cursurile de trunchi comun, atelierele de traducere etc. 

implicând o bună cunoaştere a limbii române. În acest caz, 

nivelul minim pentru limba română este B2. Fac excepţie 

programele de masterat cu predare exclusivă în limbi străine, 

pentru care nu se solicită un anumit grad de cunoaştere a limbii 

române. 

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

MASTER

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: Nivel minim cerut la limba în 

care se desfăşoară cursurile masteratului: B2 pentru limba 

română și C1 pentru celelalte limbi în care se predă masteratul.

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI1

1. Parcurgerea anului pregătitor NU garantează înscrierea la 

facultate în anul următor.

2. Prin parcurgerea anului pregătitor, cursanții vor dobândi 

competențele lingvistice necesare pentru a putea urma studii 

cu predare în limba română și pentru a putea susține examen 

de admitere, acolo unde este cazul.

3. Absolvenții anului pregătitor de limba română se vor supune 

ulterior procesului de admitere la studii universitare. Acesta se 

va desfășura conform metodologiei de admitere a cetățenilor 

din state terțe UE pentru anul universitar 2022-2023,.


