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acte necesare 

Candidații vor încărca pe platforma de admitere, 
un dosar care va conține obligatoriu următoarele 
documente în format electronic: 
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalen-

tă cu aceasta 
 certificatul de naştere 
 cartea sau buletinul de identitate 
 adeverinţă medicală, eliberată de cabinetul me-

dical şcolar, de medicul de familie sau de dis-
pensarul teritorial sau de întreprindere - după 
caz - de care aparţin 

 dovada achitării taxei de înscriere 
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
 declarație pe proprie răspundere cu privire la 

veridicitatea actelor și a informațiilor transmi-
se pentru înscrierea online la UTCN 

 
ÎNSCRIERILE SE FAC EXCLUSIV ONLINE! 

 

https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-
facultatea-de-litere/  

calendarul admiterii 

ADMITERE 
2020 

FACULTATEA DE LITERE 
str. Victoriei, nr. 76, Baia Mare, Maramureș 
tel. 0262-276.305 
http://litere.utcluj.ro 

sesiunea iulie 2020 
 înscrierea candidaților: 6-12 iulie, exclusiv online; 
 afișarea rezultatelor inițiale: 16 iulie; 
 confirmări etapa I: 17-19 iulie; 
 rezultate intermediare: 19 iulie; 
 confirmări etapa II: 20-21 iulie; 
 rezultate finale: 21 iulie. 
 
 

modalitatea de admitere 
 

concurs de dosare, media de admitere este media de 
la bacalaureat 

Workshop organizat în Aula magna, CUNBM 

Grad de încredere ridicat 
ARACIS 2018-2023 

 

Universitate de cercetare avansată și educație 
Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.2011 

domeniul FILOSOFIE 

domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

jurnalism 
specializarea 

comunicare și 
relații publice 

specializarea 

filosofie 
specializarea 



ADMITERE 
„Filosofii efectuează cercetări privind natura experienței și 
existenței umane, fazele sau aspectele istoriei umane, pre-
cum și structurile, mișcările și comportamentul politic. Aceș-
tia documentează și prezintă rezultatele pentru a informa și 
a ghida acțiunile politice și individuale.” (C.O.R. - Clasifica-
rea ocupațiilor din România) 

Ocupaţii posibile pentru absolventul specializării Filosofie: 
 

 filosof;  
 profesor în învățământul liceal, postliceal;  
 profesor in învățământul gimnazial; 
 cercetător în filosofie;  
 expert relații externe; 
 consilier în relații internaționale; 
 consilier afaceri europene; 
 manager de responsabilitate socială; 
 consultant în management;  
 cercetător de dezvoltare comunitara;  
 consilier administrație publică;  
 expert relații sociale;  
 specialist în activitatea de lobby; 
 purtător de cuvânt;  
 publicist comentator;  
 realizator emisiuni radio-tv;  
 redactor;  
 specialist în relații publice. 

(Clasificarea ocupațiilor din România, C.O.R. 2018) 

Specialiştii în Comunicare și relaţii publice „planifică, 
dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informa-
re şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favo-
rabilă cu privire la companii şi alte organizaţii, bunurile şi 
serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunităţii”. (C.O.R. - 
Clasificarea ocupațiilor din România) 

Ocupaţii posibile pentru absolventul specializării CRP: 
 

 specialist în relaţii publice;  
 mediator;  
 referent de specialitate marketing;  
 specialist protocol şi ceremonial;   
 purtător de cuvânt;  
 brand manager;  
 organizator protocol;  
 organizator relaţii;  
 organizator târguri şi expoziţii;  
 prezentator expoziţii;  
 specialist relaţii sociale;  
 expert relaţii externe;  
 curier diplomatic;  
 asistent director/responsabil de funcţiune (studii 

superioare);  
 corespondent comercial;  
 specialist în activitatea de lobby;  
 arbitru;   
 manager atragere fonduri;  
 ombudsman. 

(Clasificarea ocupațiilor din România, C.O.R. 2018) 
 

Studenți de la Jurnalism în Amfiteatrul Facultății de Litere 

Workshop - Științele comunicării în studioul TV al Facultății 

specializare acreditată, durata studiilor: 3 ani; forma de învățământ: zi domeniu acreditat, durata studiilor: 3 ani; forma de învățământ: zi 

Jurnaliștii caută adevărul, informează corect publicul, atrag 
atenția asupra aspectelor disfuncționale, nedrepte sau, din con-
tră, admirabile ale societății și, în general, sunt liantul dintre 
instituțiile statului și cetățeni (motive pentru care jurnalismul 
este numit și ”câinele de pază al democrației”). 
 

Ocupaţii posibile pentru absolventul specializării Jurnalism: 
 comentator publicist; 
 corector (studii superioare); 
 corespondent special (țară și străinătate); 
 corespondent radio; corespondent presă; 
 editorialist; fotoreporter; 
 lector presă/editură; 
 publicist comentator; 
 redactor; redactor rubrică; 
 reporter (studii superioare); reporter operator; 
 secretar de emisie (studii superioare); 
 secretar de redacție (studii superioare); 
 secretar responsabil de agenție; 
 șef agenție publicitate; 
 tehnoredactor; 
 ziarist; 
 critic literar; critic muzical; critic de artă; 
 comentator radio TV; 
 jurnalist TV (studii superioare); jurnalist TV senior. 

domeniu acreditat, durata studiilor: 3 ani; forma de învățământ: zi 

filosofie jurnalism comunicare și relații publice 

Seminar-dezbatere cu studenții de la Filosofie  
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23 locuri buget 
50 locuri taxă 

14 locuri buget 
11 locuri taxă 


