Facultatea de Științe ale Comunicării
ADMITERE
pentru
anul universitar 2017-2018
Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universitatii „Apollonia” din Iasi,
acreditata prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizeaza admiterea pentru anul universitar
2017-2018 la următoarele specializări:

Comunicare și relații publice 3 ani

25 locuri

acreditată

Jurnalism

25 locuri

acreditată

3 ani

Perioada de admitere:
Sesiunea Iulie

Înscrieri

10 – 29 iulie 2017

Examen

31 iulie 2017

Sesiunea Septembrie

Înscrieri

11 - 23 septembrie 2017

(în limita locurilor rămase libere)

Examen

25 septembrie 2017

Conditii de inscriere :
Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
Documente necesare inscrierii :
a. Certificat de naștere și căsătorie (unde este cazul) în copie legalizată;
b. Copie simplă după cartea de identitate / buletin de identitate și originalul (care se
returnează);
c. Diploma de bacalaureat în original și copie legalizată (sau documente echivalente a
acesteia si copie legalizată) și foaia matricola în copie legalizata;
d. Trei fotografii tip buletin;
e. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie vizată de cabinetul medical al
Universitatii „Apollonia”;

f. Dovada achitării taxei de înscriere la casieria Universității
sau in contul
RO63BTRL02401205T09618XX;
g. Adeverință din care sa rezulte calitatea de student și faptul că diploma de bacalaureat
în original este depusă la altă facultate, pentru studenții care se înscriu la concurs
pentru a urma o a doua specializare;
h. Diploma de Licenta/Absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta în copie legalizată
pentru licențiații / absolvenții de Colegiu care doresc să urmeze o a doua
specializare;
i. Copie legalizată după suplimentul la diploma pentru licențiații care provin din
domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris;
j. Dosar plic.

Procedura de inscriere presupune parcurgerea urmatorilor pasi :
a.
b.
c.
d.

Verificarea dosarului de inscriere
Completarea fisei de inscriere
Achitarea taxelor de inscriere
Vizita medicală.

Examenul de admitere:
•
•
•
•
•
•
•

Bibliografie orientativă:
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.

Bibliografia are rol orientativ, examenul constând în evaluarea elementelor de cultură
generală și a cunoașterii limbii române (scris și vorbit).

Procedura de examinare:
• Analiza dosarului de înscriere – media de bacalaureat are o pondere de 25% din media
de admitere;

• Proba de testare a cunoștintelor generale are o pondere de 75% din media de admitere.
Forma de examinare: test scris + interviu;
• Chestionar privind preocupările extracurriculare, hobby-uri, performante artistice,
sportive sau tehnice.

Lămuriri suplimentare se pot obtine la sediul Universitatii „Apollonia” din Str.
Muzicii, nr.2, Secretariat.
Tel. 004 0 771 597 293

Aprobata în sedinta Senatului Universitatii „Apollonia” din Iași.

