ADMITEREA 2018-2019

Facultatea de Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Apollonia” din Iasi,
acreditata prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizeaza admiterea pentru anul universitar
2018-2019:

Sesiunea Iulie – inscrieri
- examen
Sesiunea Septembrie – inscrieri
- examen

16-29 iulie 2018
31 iulie 2018
10-23 septembrie 2018
25 septembrie 2018

Conditii de inscriere :
- Absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat.

Documente necesare inscrierii :
a.
Certificat de nastere (si casatorie unde este cazul) in copie legalizata;
b.
Copie simpla dupa cartea de identitate / buletin de identitate si
originalul care se returneaza;
c.
Diploma de bacalaureat in original si copie legalizata (sau diploma
echivalenta a acesteia si copie legalizata) si foaia matricola in copie legalizata;
d.
Trei fotografii tip buletin;
e.
Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie vizata de cabinetul
medical al Universitatii „Apollonia”;
f.
Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si faptul ca diploma
de bacalaureat in original este depusa la alta facultate, pentru studentii care se inscriu
la concurs pentru a urma o a doua specializare;
g.
Dovada achitarii taxei de inscriere la casieria Universitatii sau in contul
RO63BTRL02401205T09618XX;
h.
Diploma de Licenta/Absolvire sau diploma echivalenta cu aceasta in
copie legalizata pentru licentiatii / absolventii de Colegiu care doresc sa urmeze o a
doua specializare;
i.
Copie legalizata dupa suplimentul la diploma pentru licentiatii care
provin din domenii inrudite cu specializarea la care s-au inscris;

j.

Dosar plic.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
BIBLIOGRAFIE
Academia Română, DOOM – Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii
Române (ediţia a II-a, revizuită şi adăugită).
Gramatica Limbii Române, ediţia Academia Română, Editura Academiei Române,
2008.
Iancu Marin, Popa Alis, Limba şi literatura română, clasa a XII-a, Bucureşti, Editura
Corint, 2007.
Nicolae Nicolae I., Literatura română (Sinteze şi comentarii, clasele IX –XII).
Popescu Ştefania, Gramatica practică a limbii române, Editura TEDIT F.Z.H., 2001.
Simion Eugen, Limba şi literatura română, clasa a X-a, Bucureşti, Editura CORINT,
2005.
Simion E, Rogalski F, Enache D.C. , Mazilu Dan Horia, Limba şi literatura română,
clasa a XI-a, Bucureşti, Editura CORINT, 2008.
Procedura de inscriere presupune parcurgerea urmatorilor pasi :
a.
Verificarea dosarului de inscriere
b.
Completarea fisei de inscriere
c.
Achitarea taxelor de inscriere
d.
Vizita medicala.
Procedura de examinare presupune urmatoarele:
- Analiza dosarului de inscriere – media de bacalaureat are o pondere de 25%
din media de admitere;
- Proba de testare a cunostintelor generale si de specialitate are o pondere de
75% din media de admitere : forma de examinare- grila + interviu;
- Chestionar privind preocuparile extracurriculare, hobby-uri, performante
artistice, sportive sau tehnice.

Lamuriri suplimentare se pot obtine la sediul Universitatii „Apollonia” din Str.
Muzicii, nr.2.
Aprobata in sedinta Senatului Universitatii „Apollonia” din Iasi.

