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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
Nr. 1560/FLSC din 06.12.2021 
 
 
 
 

Criterii specifice 
(Anexa la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere) 

 
 
 
Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 2022 sunt prevăzute în 
Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2022/2023. 
  
 I. CONSIDERENTE GENERALE  
Pentru programele de studii de licenţă (IF) şi masterat, numărul de locuri este orientativ, până la 
aprobarea prin HG a cifrei de şcolarizare şi distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universităţi.  
 
II. PROGRAME DE STUDIU 
II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  
  
II.1.1. PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ (durata studiilor de 3 ani): 
 

Nr. 
crt. 

Forma de 
învăţământ 

Domeniul de licenţă Programul de studiu 

1 IF  
 
Limbă şi literatură 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură 
modernă  
(franceză/germană/spaniolă/italiană) 

2 ID Limba şi literatura română - O limbă şi 
literatură modernă (franceză/germană) 

3 IF Limba şi literatura engleză - Limba şi 
literatura germană /Limba şi literatura română 

4 IF Limba şi literatura engleză- Limba şi literatura 
spaniolă/italiană 

51) IF Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura 
engleză/germană 

61) IF Limba şi literatura franceză- Limba şi literatura 
spaniolă/italiană 

71) IF  Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură 
modernă (franceză/engleză) / Limba şi literatura 
română 

81) IF Ştiinţele comunicării  Comunicare şi relaţii publice 
9 IF  Media digitală 
10 IF Cinematografie şi 

media 
Cinematografie, fotografie, media - Comunicare audio-
vizuală: scenaristică, publicitate-media* 

____________ 

* Se activează numai în condiţiile obţinerii aprobărilor legale.  
1)Pentru anul I de studii, la programele de studii de licenţă enumerate în tabelul de mai sus la poziţiile 5-8, se pot acorda 
burse speciale, în valoare egală cu taxa de şcolarizare, primilor 3 studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de 
bacalaureat în original (sau o diplomă echivalentă acesteia), sau adeverinţă în original (pentru promoţia absolventă în anul 
admiterii, dacă până la data înmatriculării nu au fost eliberate diplome de bacalaureat) şi care sunt eligibili pentru a ocupa 
un loc bugetat pentru ciclul de studii universitare de licenţă. 
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II.1.2. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE 
ADMITERE (STUDII DE LICENŢĂ)     

 Un candidat se poate înscrie la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării la unul sau mai 
multe programe de studiu din cadrul celor trei domenii; 

 Candidaţii la programele de studii de licenţă pot depune dosarul online sau on-site; 
 Candidaţii vor completa OPŢIUNILE în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor (la Opţiunea 1 

se va trece programul de studiu dorit în mod special ş.a.m.d.). Completarea listei de opţiuni se va 
face de către candidat  în prezenţa membrilor comisiei de admitere (în sala de admitere) care, 
împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere; 

 Sortarea candidaţilor pe programe de studii se va face în ordinea descrescătoare a mediilor 
generale de admitere; 

 După perioada de înscrieri, se vor afişa listele pe domenii şi programe de studii cu candidaţii 
admişi şi mediile de admitere. 
 

II.1.3. Formula de calcul a mediei de admitere: 
 
II.1.3.1. Pentru toate programele de licenţă din domeniile Limbă şi literatură şi Ştiinţele comunicării  (nr. 
crt. 1-9) media de admitere se calculează astfel: 
 
Proba 1: Media generală a examenului de bacalaureat (50%)** 
Proba 2: Nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română (50%)*** 
 
Candidaţii vor susţine un interviu de testare a cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a competenţei 
lingvistice. Interviul va fi notat cu admis/respins. Interviul va fi susţinut în faţa a doi membri ai comisiei de 
admitere, prezenţi în sala de înscriere, care vor acorda calificativul de tip ADMIS/ RESPINS înscris în fişa 
candidatului. Interviul se desfăşoară pe baza chestionarului anexat prezentei metodologii (Anexa 1) şi postat 
pe site-ul admiterii FLSC. În cazul candidaților care depun dosarul online şi nu pot susţine interviul on-site, 
chestionarul se completează şi se expediază împreună cu celelalte documente de la dosar. 
 
  
Criteriile de departajare pentru toate programele de licenţă din domeniile Limbă şi literatură şi Ştiinţele 
comunicării  (nr. crt. 1-9) sunt, în ordine: 
a) media generală a examenului de bacalaureat; 
b) nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română; 
c) nota cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă; 
d) bacalaureat într-o limbă străină recunoscut de Minister; 
e) atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională. 
 

Media de admitere= 50% proba I + 50% proba 2  
 
II.1.3.2. Pentru domeniul de licenţă Cinematografie şi media, specializarea Cinematografie, fotografie, 
media: comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media (nr. crt. 10), media de admitere se 
calculează astfel: 
 
PROBA 1: Media generală a examenului de bacalaureat (50%) **  
PROBA 2: Evaluarea cunoştinţelor, a creativității şi a capacităţilor cognitive (50%) 
Proba 2 constă în: 
a) UN ESEU DE PREZENTARE care să cuprindă: profilul candidatului, motivele alegerii specializării 
şi un posibil traseu profesional. Opţional, candidatul poate include produse sau exemplificări ale propriei 
sale activităţi ştiinţifice sau cultural-artistice (25%). 
b) O PROBĂ DE CREATIVITATE care constă în redactarea unei „poveşti din spatele imaginii” 
(aprox. 1 pagină), elaborată pe baza unei fotografii (aleasă de candidat). Naraţiunea nu trebuie să fie 
legată de contextul real al fotografiei. Candidatul poate folosi orice imagine de pe site-urile de specialitate 
(www.pulitzer.org , www.worldphoto.org, www.lensculture.com etc.), incluzând între documentele de 
concurs fotografia şi linkul acesteia. (25%). 
Ambele texte vor fi incluse în dosarul de concurs şi se vor prezenta comisiei de admitere sau se vor 
trimite în format electronic odată cu documentele de înscriere.  
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La proba 2 se vor evalua următoarele competenţe:  

 Capacitatea de argumentare, sintetizare şi persuadare; 
 Abilităţile de comunicare: claritate, coerenţă, fluenţă, vocabular adecvat; 
 Creativitatea şi originalitatea în exploatarea unui suport vizual. 

Media de admitere se calculează pe baza formulei: 
 
Media de admitere =  50% media generală a examenului de bacalaureat + 25% proba 2a +        
25% proba 2b 
 
Criteriile de departajare pentru programul de Cinematografie, fotografie, media: comunicare 
audiovizuală, scenaristică, publicitate media sunt: 
f) media generală a anilor de studiu (liceu); 
g) nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română***; 
h) nota cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă; 
i) bacalaureat într-o limbă străină recunoscut de Minister; 
j) atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională. 
_______________ 
**Pentru candidaţii care provin din ţări unde examenul de bacalaureat sau echivalent nu este corelat unor note, se va lua în 
calcul media anilor de liceu la una din disciplinele profilului din suplimentul la diplomă echivalent diplomei de bacalaureat; 
***Pentru candidaţii  din afara graniţelor României care nu au susţinut examen de bacalaureat la limba română, se va lua în 
calcul nota cea mai mare obţinută la examenul (scris) de bacalaureat. În cazul în care nu s-a susţinut examen scris, se va lua 
în calcul nota cea mai mare obţinută la proba orală. 
 
 
II.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  
II.2.1. PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT (durata studiilor de 2 ani):  
 
Nr. 
crt. 

Forma de 
învățământ 

Domeniul de 
masterat 

Programul de studiu 

1. IF  
Filologie 

Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 
2. IF Limbă şi comunicare 
3. IF Literatura română în context european 
4. IF Teoria şi practica traducerii 

 
 

II.2.2. CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE 
ADMITERE (STUDII DE MASTERAT) 
Candidaţii la programele de studii de masterat pot depune dosarul online sau on-site.  
Pentru toate programele de masterat candidaţii vor susţine un interviu (proba 1) de testare a 
cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a competenţei lingvistice (nemijlocit, în faţa comisiei, sau prin 
intermediul mijloacelor de comunicare electronice de comunicare). Interviul se desfăşoară pe baza 
chestionarului anexat prezentei metodologii (Anexa 2) şi postat pe site-ul admiterii FLSC. In cazul 
candidatilor care depun dosarul online şi nu pot sustine interviul on-site, chestionarul se completează şi se 
expediază împreună cu celelalte documente de la dosar. In cazul masteratelor de Teoria şi practica 
traducerii şi Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării, limba de exprimare orală sau de 
redactare este franceza, respectiv engleza. Interviul se finalizează cu acordarea unui calificativ: ADMIS 
sau RESPINS. Numai candidaţii declaraţi admişi la proba 1 vor fi luaţi în calcul pentru proba 2. 
 
 
 

Media de admitere coincide cu nota de la proba 2, fiind media examenului de licenţă/diplomă. 
 

 

Criterii de departajare: 

a) media notelor din anii de studii (licență); 
b) nota obţinută la proba 1 de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate); 
c) atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională. 
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II.3. STUDII UNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 
 
II.3.1. PROGRAME DE STUDIU DE CONVERSIE PROFESIONALĂ (durata studiilor de 2 ani): 
Nr. 
crt. 

Forma de 
învăţământ 

Domeniul de 
licenţă 

Programul de studiu 

1.  IF  
 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura română 
2.  IF Limba şi literatura franceză 
3.  IF Limba şi literatura engleză 
4.  IF Limba şi literatura germană 
5.  IF Limba şi literatura spaniolă 
6.  IF Limba şi literatura italiană 
7.  IF Limba şi literatura ucraineană 

 
II.3.2. CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE 
ADMITERE (STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ) 
 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării organizează în anul 2022 concurs de admitere pentru 
programele de conversie profesională enumerate mai sus.  
Candidaţii la programele de studii de conversie profesională pot depune dosarul online sau on-site.  
  
 Media de admitere este media examenului de licenţă/diplomă.  
  
 Criterii de departajare:  
Pentru departajarea celor cu medii egale, se va ţine seama de:  
a) media notelor din anii de studii; 
b) nota obţinută la proba 1 de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate); 
c) atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională. 
 
III. TAXE: Conform Planului de taxe şi tarife valabil începând cu anul universitar 2022-2023 în cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.   
 
 
 
 
 
 

DECAN,  
 
 
 

Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU 
 

 
 
 
 
 
 
 

L.E.T./M.Ş./2 ex. 


