UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

ADMITERE 2016
Sesiunea septembrie
Înscrieri în zilele de 19 şi 20 septembrie 2016 numai pe locurile rămase
neocupate la domeniile:
- Limbă și literatură
-

Limba şi literatură română – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză,
italiană, germană, spaniolă) (ID): 53 de locuri la taxă

-

Limba şi literatură modernă A (engleză) – o limbă şi literatură modernă B
(franceză, italiană, germană, spaniolă )/ Limba şi literatura latină: 30 de locuri la
taxă

-

Limba şi literatură modernă A (franceză) – o limbă şi literatură modernă B
(engleză, italiană, germană, spaniolă )/ Limba şi literatura latină: 30 de locuri la
taxă

- Limbi moderne aplicate
- Traducere şi interpretare (engleză, franceză): 12 locuri la taxă

- Științe ale comunicării
- Comunicare și relații publice: 28 locuri la taxă
- Jurnalism: 11 locuri la taxă

după cum urmează:
- 19 septembrie 1000 şi 1200 la sala 337
- 20 septembrie 0900 şi 1200 la sala 337
Achitare TAXĂ DE ÎNSCRIERE (100 lei) la sala 337B.
Depunere dosar (acte afişate) la sala 337.

PREȘEDINTE COMISIE DE ADMITERE,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

ADMITERE 2016
Sesiunea septembrie
Înscrieri în zilele de 19 şi 20 septembrie 2016 numai pe locurile rămase
neocupate la domeniile:
- Teatru și artele spectacolului – 4 locuri la buget,
- Muzică – 6 locuri la taxă
după cum urmează:
- 19 septembrie 1000 şi 1200 la sala 337
- 20 septembrie 0900 şi 1200 la sala 337
Achitare TAXĂ DE ÎNSCRIERE (100 lei) la sala 337B.
Depunere dosar (acte afişate) la sala 337.
Desfășurarea concursului de admitere (pentru domeniul Teatru și artele
spectacolului):
Etapa I - eliminatorie: miercuri, 21.09.2016
Etapa II - aptitudini: joi, 22.09.2016
Afișare rezultate: vineri, 23.09.2016
NOTĂ:
Examenul la Teatru și artele spectacolului și Muzică la se va
desfăşura la Sala STUDIO Sf. Andrei, situată în incinta Facultăţii de
Agronomie, la sediul Departamentului de Arte.

PREȘEDINTE COMISIE DE ADMITERE,

