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acte necesare 
(a) Cererea de înscriere - se completează la înscriere sau online și pe baza ei 
se va edita fișa de înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în 
dosar, iar celălalt rămâne la candidat; 
(b) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original 
sau copie certificată de CCO, iar pentru absolvenții de liceu din promoția 
anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau 
copie, care va conține media de la bacalaureat, excepție făcând candidații care 
se încadrează la art. 31 din Regulamentul de Admitere la nivel licență pentru 
anul universitar 2017/2018; 
(c) Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării date-
lor personale și a rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat din SIIIR; 
(d) Foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau 
copie certificată de CCO; 
(e) Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de 
instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student şi for-
ma de finanțare (buget sau taxă); 
(f) Pentru absolvenții unei facultăți care urmează o a doua specializare, diplo-
ma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie 
certificată de CCO; 
(g) Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2017, declarație 
pe proprie răspundere, în format tipizat, privind numărul de ani urmați în învă-
țământul superior. 
(h) Certificatul de naștere, în copie certificată de CCO; 
(i) Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată de CCO;  
(j) Adeverință medicală, în original, eliberată de cabinetul medical școlar, de 
medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere - după caz 
- de care aparțin. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință 
medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesio-
nală, în care se va menționa - în mod expres - gradul deficiențelor, localizarea 
acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. 
Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționa-
le în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data 
eliberării conform legislației în vigoare. 
(k) Trei fotografii 3 x 4 cm; 
(l) Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate; 
(m) Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după caz, se 
vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidații aflați 
în una din categoriile menționate la art. 43, art. 44 și art. 45 din Regulamentul 
de Admitere la nivel licență pentru anul universitar 2017/2018;, care beneficia-
ză de scutirea parțială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere. Acte-
le doveditoare sunt după caz: copie/copii după certificatul/certificatele de 
deces al/ale părintelui/părinților - în cazul celor orfani; adeverință de la Casa 
de Copii (Centrul de Plasament) - în cazul celor aflați în această situație; ade-
verință din care să rezulte că un părinte este/a fost angajat în sectorul de învă-
țământ. 
(n) Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeț numele, inițiala tatălui şi prenu-
mele complet al candidatului, toate cu majuscule.  
(o) Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru confor-
mitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana 
desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul. 
(p) Certificatul de competențe pentru limba română, în cazul candidaților 
menționați la art.19 din Regulamentul de Admitere la nivel licență pentru anul 
universitar 2017/2018.  

sesiunea iulie 2017 
 înscrierea candidaților:  

11-14, 17-20 iulie, între orele 09:00 - 15:00; 
 afișarea rezultatelor inițiale: 

20 iulie ora 22:00; 
 etapa I de confirmare a statutului de admis: 

21 și 24 iulie, între orele 09:00 - 15:00; 
 afișare rezultate după etapa I de confirmări: 

24 iulie, ora 22:00; 
 etapa a II-a de confirmare a statutului de admis: 

25 și 26 iulie, între orele 09:00 - 15:00; 
 afișare rezultate finale: 

26 iulie, ora 20:00. 
 

sesiunea septembrie 2017 
 înscrierea candidaților:  

8 și 11-13 septembrie, între orele 09:00 - 15:00; 
 afișarea rezultatelor inițiale: 

13 septembrie, ora 22:00; 
 etapa I de confirmare a statutului de admis: 

14-15 septembrie, între orele 09:00 - 15:00; 
 afișare rezultate după etapa I de confirmări: 

15 septembrie, ora 22:00; 
 etapa a II-a de confirmare a statutului de admis: 

18 și 19 septembrie, între orele 09:00 - 15:00; 
 afișare rezultate finale: 

19 septembrie, ora 20:00. 
 

modalitatea de admitere 
 

concurs de dosare, media de admitere este media de 
la bacalaureat 

calendarul admiterii 

ADMITERE 2017 

comunicare și  
relații publice 

filosofie 

jurnalism 



Absolvenţii sunt licenţiaţi în domeniul Filosofie, speciali-
zarea Filosofie şi, dacă absolvesc şi Seminarul pedagogic, 
pot preda filozofie sau ştiinţe socio-umane în ciclul 
gimnazial sau pot urma un masterat în domeniu sau în 
domenii conexe, precum și doctoratul în cadrul școlii 
doctorale. 
 

ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei 
Asistent de cercetare în filozofie; Comentator publicist; 
Consilier pentru tineret; Consilier școlar; Consilier învăță-
mânt; Corespondent presa; Corespondent radio; Corespon-
dent special (țară și străinătate); Editorialist; Expert învăță-
mânt; Filozof; Inspector şcolar; Lector presa / editura; Me-
diator; Mentor; Profesor în învățământul gimnazial; Profe-
sor în învăţământul liceal, postliceal; Profesor în învăţămân-
tul profesional şi de maiştri; Publicist comentator; Redactor; 
Referent de specialitate învățământ; Secretar institut, facul-
tate; Expert în instituții culturale, administrative și politice. 
 
competenţe profesionale 
 identificarea şi aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice şi 

istorice ale filosofiei: presupoziţii, principii, valori, etici, modali-
tăţi de gândire şi practici; 

 ordonarea şi formularea de idei, teme şi probleme filosofice 
generale şi de ramură; 

 identificarea prin gândire critică (analiză şi evaluare logice) a 
punctelor tari şi slabe ale unor soluţii, concluzii sau abordări 
alternative de probleme; 

 producerea/ proiectarea şi comunicarea de idei/cunoştinţe 
filosofice; 

 medierea interumană şi interculturală prin identificarea, analiza 
şi soluţionarea unor probleme interumane şi interculturale. 

Absolvenţii sunt licenţiaţi în domeniul Ştiinţe ale comu-
nicării, specializarea Comunicare şi relaţii publice şi pot 
deveni specialişti în Relaţii Publice, funcţionari publici 
sau pot urma un masterat în domeniu sau în domenii 
conexe, precum și doctoratul în cadrul școlii doctora-
le. 
 
ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei 
Asistent director / responsabil de funcțiune (studii superi-
oare); Brand manager; Evaluator de competente profesio-
nale; Formator; Mediator; Organizator protocol; Organiza-
tor târguri si expoziții; Organizator / conceptor / consul-
tant formare; Prezentator expoziții; Profesor în învățămân-
tul preuniversitar (cu masterat); Purtător de cuvânt; Specia-
list în relații publice; Tehnoredactor (studii superioare). 

 
competenţe profesionale 
 identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi 

cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor co-
municării; 

 utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare 
(NTIC); 

 identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnici-
lor de comunicare în procesul de relaţii publice; 

 realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice; 
 asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de 

criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare. 
Amfiteatrul Facultății de Litere 

Laborator Comunicare 

Sala de lectură a Bibliotecii Centrului Universitar Nord din Baia Mare 

durata studiilor: 3 ani; forma de învățământ: zi durata studiilor: 3 ani; forma de învățământ: zi 

Absolvenţii sunt licenţiaţi în domeniul Ştiinţe ale comunică-
rii, specializarea Jurnalism şi pot deveni jurnalişti pentru 
presa scrisă, pentru presa audio-vizuală şi specialişti în 
management editorial sau pot urma un masterat în dome-
niu sau în domenii conexe, precum și doctoratul în cadrul 
școlii doctorale. 
 
ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei 
Comentator publicist; Comentator radio TV; Corector 
(studii superioare); Corespondent special (tara si străină-
tate); Editor RTV (știri); Editorialist; Fotoreporter; Lec-
tor presa / editura; Producător RTV (știri); Publicist co-
mentator; Realizator emisiuni RTV; Redactor rubrica; 
Reporter (studii superioare); Reporter operator; Secretar 
de emisie (studii superioare); Secretar de redacţie (studii 
superioare); Secretar responsabil de agenție; Tehnoredac-
tor (studii superioare). 
 
competenţe profesionale 
 identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoș-

tințelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării; 
 utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare 

(NTIC); 
 descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în 

comunicare; 
 managementul informaţiei de presă; 
 identificarea si utilizarea elementelor specifice de deontolo-

gie şi de responsabilitate socială a jurnalistului; 
 producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) 

pentru toate tipurile de media. 

durata studiilor: 3 ani; forma de învățământ: zi 
filosofie jurnalism comunicare și relații publice 


