
NR CRT FACULTATE NIVEL DE STUDII SPECIALIZATE/PROGRAM DE STUDII LIMBA DE PREDARE
NR. DE 

LOCURI
CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE MODALITATE DE ADMITERE

Resurse umane ROMANA 1

Sociologie - Sociologie ROMANA 1

Sociologie – Sondaje de opinie, marketing si publicitate ROMANA 1

Sociologie – Cercetare in sociologie (Research in Sociology) ENGLEZA 1

Asistenta sociala – Consiliere in asistenta sociala ROMANA 1

Fizică ROMANA 1

Fizică (ENG) ENGLEZA 1

Fizică medicală ROMANA 1

Fizică informatică ROMANA 1

Fizică tehnologică ROMANA 1

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi 

aplicaţii 
ROMANA 1

Fizică medicală ROMANA 1

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici ROMANA 1

Optică, laseri şi aplicaţii ROMANA 1

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu 

domeniul: Chimie)
ROMANA 1

Applied biochemistry and molecular biology ENGLEZA 4

Applied bioinformatics for life science ENGLEZA 10

Sustenability of socioecological systems ENGLEZA 10

Studii literare ROMANA 1

Studii avansate în lingvistică ROMANA 1

Teoria și practica editării ROMANA 1

Etnologie antropologie culturală și folclor ROMANA 1

Didactici ale disciplinelor filologice ROMANA 1

Modele de comunicare și relații publice ROMANA 1

Consultanță și expertiză în publicitate ROMANA 1

Gestionarea informației în societatea contemporană ROMANA 1

Cultură și politică în context european și internațional ROMANA 1

Cultură și civilizație ebraică Golstein Goren ROMANA 1

Managementul informației și al documentelor ROMANA 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI                                                                                                                                

ADMITERE CETATENI NON-EU 2021

RUNDA 2

1
SOCIOLOGIE SI 

ASISTENTA SOCIALA

LICENTA
Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + Eseu motivațional (de 300 – 500 

cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat  cu Admis/Respins iar 

ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la 

eseul motivațional se va face astfel:

2. Media de admitere pentru învățămantul universitar de 

licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la 

următoarele probe: 

• 50% nota probei scrise la Limba și literatura 

româna/maternă; 

• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea 

candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, 

Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și 

argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie 

MASTER Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

 scrisoare de acceptare + interviu

Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru 

învăţământ cu frecvență)   

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu: 3,  unde:     

1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta 

(½Media anilor de studii +  ½Media de licentă:2)

2. Neseu = Nota acordata de comisie pentru eseul prezentat 

la inscriere  

3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea 

interviului 

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 

zecimale.

2 FIZICA

LICENȚĂ

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

MASTER

4 LITERE MASTER
 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

3 BIOLOGIE MASTER

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de  media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.



5
JURNALISM SI 

SITIINTELE 

COMUNICARII

MASTER
Oricare program in limbă străină din oferta academică a Facultății de 

Jurnalism și Științele Comunicării
ENGLEZA / FRANCEZA 7

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de  

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

LICENTA ISTORIE ROMANA 3
 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

MASTER ISTORIE ROMANA 2
 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare+ interviu

Media de admitere va reprezenta media dintre nota obținută 

la examenul de licență și nota obținută în urma interviului.

În cazul departajării, va fi luată în considerare media 

ultimului an de studii.

Științe Politice în limba Engleză ENGLEZA 8

Științe Politice în limba Franceză FRANCEZA 12

Relații Internaționale și Studii Europene ENGLEZA 3

Politica în Europa. State. Frontiere. Societăţi (în limba franceză, co-

diplomare cu EHESS Paris)
FRANCEZA 8

Politicile egalității de șanse în context românesc și european (în 

limba română, cu modul opțional în limba franceză, și posibilitate de 

co-diplomare cu masterul european E.G.A.L.E.S.)

ROMANA 8

Comparative Politics ENGLEZA 8

Afaceri publice internaţionale (International Public Affairs), cu 

orientare profesională în limba engleză
ROMANA-ENGLEZA 4

Chimie ROMANA 10

Biochimie tehnologica ROMANA 2

Chimie farmaceutică ROMANA 1

Chimie medicală ROMANA 1

Biomolecule – program în limba română ROMANA 3

Chimia medicamentelor si produselor cosmetice ROMANA 3

Chemistry of Advanced Materials ENGLEZA 9

LICENȚĂ DREPT ROMANA 2

MASTER Oricare program din oferta academică a  Facultății de Drept ROMANA/ENGLEZA 1

LICENTA MATEMATICĂ ROMANA 1

MASTER ORICARE MASTER DIN DOMENIUL MATEMATICĂ ROMANA/ENGLEZA 3

Geologie ROMANA 5

Inginerie geologică ROMANA 5

Geofizică ROMANA 5

Applied geophysics ENGLEZA 4

6 ISTORIE

7 STIINTE POLITICE

LICENTA

scrisoare de acceptare + interviu

Media de admitere este reprezentată exclusiv de nota 

obținută în urma interviului.

În caz de departajare, va fi luată în considerare media 

obținută la examenul de bacalaureat (pentru candidații la 

studii de licență), respectiv media obținută la examenul de 

licență (pentru candidații la studii de masterat)

MASTER

8 CHIMIE

LICENTA

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

lla examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

MASTER

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

9 DREPT

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

10
MATEMATICA SI 

INFORMATICA  Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

scrisoare de acceptare + interviu

Media de admitere este reprezentată exclusiv de nota 

obținută în urma interviului.

12
GEOLOGIE SI 

GEOFIZICA

LICENTA

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.MASTER



Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale ROMANA 5

Inginerie geologică și geotehnică ambientală ROMANA 5

Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural ROMANA 5

LICENȚĂ Filosofie ROMANA 3

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii ROMANA 1

Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice ROMANA 1

Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale ROMANA 1

Filosofie și Gândire Critică ROMANA 1

Cognitive Sciences (Open Mind) ENGLEZA 6

Analytic Philosophy ENGLEZA 6

Philosophy, Politics and Economics (PPE) ENGLEZA 4

Communication and Intercultural Studies ENGLEZA 6

Intercultural Management ENGLEZA 6

Business Administration (MBA) ENGLEZA 4

Administrație publică (RO) ROMANA 1

Marketing (RO) ROMANA 1

Administrație Publică și Eficiența Sistemului Administrativ (RO) ROMANA 1

Administrarea și Dezvoltarea Resurselor Umane (RO) ROMANA 1

Administrarea Relațiilor Publice și Asistență Managerială (RO) ROMANA 1

Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană (RO) ROMANA 1

Managementul crizelor ROMANA 1

Managementul achizitiilor publice ROMANA 1

Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii (RO) ROMANA 1

Behavioural Economics – (EN) ENGLEZA 3

LICENTA

TOATE programele cu excepția:

limbă si literatura modernă A neogreacă

limbă și literatură modernă B coreeană

studii culturale americane

ROMANA 25

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat.

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

MASTER TOATE PROGRAMELE ROMANA/ENGLEZA/FRANCEZA 26

scrisoare de acceptare  + interviu

Media de admitere este reprezentată exclusiv de nota 

obținută în urma interviului.

În caz de departajare, va fi luată în considerare media 

obținută la examenul de licență 

Geografie ROMANA 1

Geografia turismului ROMANA 1

Cartografie ROMANA 1

Hidrologie si meteorologie ROMANA 1

Geografia mediului ROMANA 1

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru ROMANA 1

Gestiunea spațiului turistic si servicii de ospitalitate ROMANA 1

Geografie aplicata si dezvoltare regională ROMANA 1

Climatologie și resurse de apă ROMANA 1

Managementul resurselor și activităților turistice ROMANA 1

Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale ROMANA 1

Sisteme informaționale geografiece ROMANA 1

MASTERAT

Master

scrisoare de acceptare +  scrisoare de motivație + interviu

    Media finală de admitere: media aritmetică dintre nota 

obținută pentru scrisoarea de motivație și nota obținută de 

candidat în urma interviului;

    În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, 

departajarea se va face conform următoarelor criterii:

 1. Media generală de promovare a anilor de studii – nivel 

licență; 

2. Media examenului de licență.

12
GEOLOGIE SI 

GEOFIZICA

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.MASTER

13 FILOSOFIE

LICENTA

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 70%

Nivel de competențe lingvistice: B2

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

MASTER

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 70%

Nivel de competențe lingvistice:B2

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

DOCTORAT

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 70%

Nivel de competențe lingvistice: B2

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

14
ADMINISTRAȚIE ȘI 

AFACERI

LICENTA

 Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv de media de 

la examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv media de la 

examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.
MASTER

15
LIMBI ȘI LITERATURI 

STRĂINE

LICENȚĂ

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice:

cu avansaţi (engleză, franceză), prin CLS-UB. În acest caz, nivelul minim de 

cunoaştere a limbii străine trebuie să fie B1. 

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

16 GEOGRAFIE

LICENTA

Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România



Geodemografia și vulnerabilități socio-teritoriale ROMANA 1

Dezvoltare teritorială inteligentă ROMANA 1

Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă ROMANA 1

Evaluarea integrată a strării mediului ROMANA 1

scrisoare de acceptare  + concurs de dosare

Media de admitere va fi reprezentată de media de la 

bacalaureat (pentru studii de licență), respectiv media de la 

examenul de licență (pentru studii de masterat).

 În cazul în care nu există examen de bacalaureat, respectiv 

licență, va fi considerată media anilor de studii.
MASTER

16 GEOGRAFIE
Medie minimă pentru fiecare nivel de studiu absolvit: 60%

Nivel de competențe lingvistice: B1

Diplome recunoscută de Ministerul Educației din România


