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 Facultatea propune celor interesaţi un program de 
studiu flexibil, concretizat în posibilitatea de a urma 
concomitent sau succesiv două sau mai multe 
specializări în cadrul aceluiaşi domeniu sau în 
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Prezentarea Facultăţii de Litere  
 
Facultatea de Litere din Baia Mare continuă tradiţia Insti-
tutului Pedagogic de 3 ani înfiinţat în 1961, iar din 2012, în 
urma afilierii Universităţii de Nord la Universitatea Tehni-
că din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere devine parte com-
ponentă a acesteia, filologii băimăreni având, astfel, opor-
tunitatea de a fi absolvenţii unei universităţi clasate pe 
locul al patrulea în ţară.   

Activitatea didactică este orientată spre pregătirea de 
viitori profesori de limba şi literatura română, de limbi 
moderne, de religie, de filozofie; de specialişti în traducere 
şi asistenţa socială; de lucrători în mass-media şi de artişti 
plastici; de muzeografi,  referenţi culturali, documentarişti 
şi lucrători în turismul cultural; de mediatori, negociatori, 
asistent manager,  consultanţi etc.  

Făcând parte din sistemul Bologna, absolvenţii Facultăţii 
de Litere din Baia Mare beneficiază de recunoaşterea 
studiilor şi a diplomelor în toate țările Uniunii Europene. 

Sala de lectură 

Absolvenți, promoția 2016 

Clădirea facultății de pe str. Victoriei nr. 76 

Baia Mare 



nivel licență       locuri buget* 
 

 Limba şi literatura română            14 
 Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză    18 
 Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză   15 
 Limbi moderne aplicate (engleză - franceză/germană)       17 
 Etnologie              15 
 Filosofie              14 
 Jurnalism              13 
 Comunicare și relații publice           3 
 Asistență socială             16 
 Arte plastice - pictură             16 
 Teologie ortodoxă pastorală            20 
 Pedagogia învățământului primar și preșcolar          10 

nivel masterat      locuri buget* 
 

 Literatura română şi modernismul european          16 
 Limba română în context european (spaţiu, cultură, 

comunicare)              25 
 Literatura engleză pentru copii şi tineret           15 
 Limba franceză în traduceri specializate           15 
 Studii canadiene             15 
 Etnoturism / Etnologia şi turismul cultural           25 
 Drepturile omului             16 
 Asistenţa şi incluziunea socială a vârstnicilor şi persoanelor 

cu dizabilităţi              16 
 Teologie creştină şi spiritualitate europeană          17 
 Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura 

contemporană              8 

nivel doctorat 
 
1. Filologie 
2. Filosofie 

Specializările Facultății de Litere Calendar ADMITERE - sesiunea IULIE 2017  
 
Înscrieri la programele de studii cu concurs de dosare 
(∘ Limba şi literatura română; ∘ Limba şi literatura română - Limba şi 
literatura engleză; ∘ Limba şi literatura română - Limba şi literatura 
franceză; ∘ Limbi moderne aplicate (engleză - franceză/germană); 
∘ Asistenţă socială; ∘ Etnologie; ∘ Filosofie; ∘ Jurnalism; ∘ Comunicare 
și relații publice): 

 11-20 iulie, orar 9:00-15:00 
 

Înscrieri la programele de studii cu probă eliminatorie şi probă 
scrisă (Teologie ortodoxă pastorală): 

 11-18 iulie, orar 9:00-15:00 
 Probe de concurs: 

 proba scrisă la disciplina Dogmatică: 19 iulie, ora 9:00; 
 probă orală eliminatorie: dicție, ritm și auz muzical: 

20 iulie, ora 15:00. 
 

Înscrieri la domeniul cu probă de desen după natură şi probă de 
culoare (Arte plastice - pictură): 

 11-18 iulie, orar 9:00-15:00 
 Probe de concurs: 

 Desen după natură: 19 iulie, ora 9:00; 
 Culoare: 20 iulie, ora 9:00. 

 

Înscrieri la domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar cu probă de aptitudini: 

 11-19 iulie, orar 9:00-15:00 
 Proba de aptitudini (dicție, dictare, aptitudini pedagogice, 

aptitudini muzicale): 20 iulie, ora 9:00. 
 
 

Pentru toate specializările: 
 Afişarea rezultatelor inițiale: 20 iulie ora 22:00 
 Etapa I de confirmare a statutului de admis: 

21 și 24 iulie, orar 9:00-15:00 
 Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmări: 

24 iulie, ora 22:00 
 Etapa II de confirmare a statutului de admis: 

25 și 26 iulie, orar 9:00-15:00 
 Afişarea rezultatelor finale: 26 iulie, ora 20:00  

Acte necesare pentru înscriere 

În vederea înscrierii la concursul de admitere în învățământul superior 
la nivel licență, candidații vor depune, la prima comisie unde se în-
scriu, un dosar care va conține următoarele documente: 
1. Cererea de înscriere - se completează la înscriere și pe baza ei se 

va edita fişa de înscriere, în două exemplare, dintre care unul ră-
mâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat; 

2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în 
original sau copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu din 
promoţia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, ade-
verinţa în original sau copie legalizată, care va conţine media de la 
bacalaureat; 

3. Foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în ori-
ginal sau copie legalizată; 

4. Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă 
eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte 
calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă); 

5. Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua speciali-
zare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în 
original sau copie legalizată; 

6. Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2016, 
declarație pe proprie răspundere, în format tipizat, privind nu-
mărul de ani urmați în învățământul superior. 

7. Certificatul de naştere, în copie legalizată; 
8. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical 

şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de 
întreprindere - după caz - de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni 
cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile 
medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se 
va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, localizarea 
acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi pro-
fesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine 
consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței 
medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației 
în vigoare. 

9. Trei fotografii 3 x 4 cm; 
10. Copie după cartea sau buletinul de identitate (nu trebuie legali-

zată); 
11. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după 

caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de 
către candidaţii aflaţi în una din categoriile menționate la art. 33, 
art. 34 și art. 35 din prezentul regulament, care beneficiază de 
scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admite-
re. Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii legalizată/
legalizate după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/
părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii 
(Centrul de Plasament)  - în cazul celor aflaţi în această situaţie; 
adeverinţă din care să rezulte că un părinte este angajat în sectorul 
de învăţământ de stat. 

12. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui 
şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule. 

* locurile bugetate sunt completate de locuri în regim cu taxă. 

Amfiteatru 

Mini-studio TV 


