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Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă, la Facultatea de Litere, se
desfăşoară conform Regulamentului de organizare a admiterii la programele oferite în ciclul de studii
universitare de licenŃă pentru anul universitar 2017-2018, regulament aprobat de Senatul
UniversităŃii Spiru Haret pe 25 ianuarie 2017. Prin urmare, toate prevederile generale din aceast
regulament aprobat de Senatul UniversităŃii Spiru Haret se aplică şi la Facultatea de Litere.
Art. 2. Programele de studii din cadrul FacultăŃii de Litere pentru care se organizează
admiterea şi locurile scoase la concurs sunt următoarele:
Nr.
Programul de studii
crt.
1. Limba şi literatura engleză Limbi şi literaturi moderne
(franceză, germană, spaniolă,
italiană, rusă) / clasică(latină)
2. Limba şi literatura română - O
limbă şi literatură modernă
(engleză, franceză)
3. Limba şi literatura română - O
limbă şi literatură modernă
(engleză, franceză)

Forma de
învâŃământ
IF (învăŃământ cu
frecvenŃă)

Statutul
programului
ACREDITAT

Număr de locuri
scoase la concurs
50

IF (învăŃământ cu
frecvenŃă)

ACREDITAT

150

IFR (învăŃământ
cu frecvenŃă)

ACREDITAT

50

Art. 3. Pentru anul universitar 2017-2018, admiterea se desfăşoară în perioada iulieseptembrie 2017, în două sesiuni. Întrucât specificul facultăŃii nu impune o anumită perioadă din acest
interval, cele două sesiuni vor fi cele de la nivelul general al UniversităŃii Spiru Haret, comunicate
prin postul de televiziune TVH, prin publicaŃia săptămânală Opinia NaŃională, dar şi prin afişe şi prin
postere amplasate în zone de interes, precum şi prin site-ul universităŃii şi al facultăŃii
(www.lit.spiruharet.ro), cu accesibilitate deschisă, la adresa (http:/www.spiruharet.ro/admitere/).
Art. 4. Pot candida la admitere absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă
echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.
Persoanele cu handicap care participă la concursul de admitere au aceleaşi dreptrui ca şi ceilalŃi
candidaŃi.
CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic
European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene trebuie să îndeplinească cerinŃele prevăzute la art. 11. al
Regulamentului de organizare a admiterii la programele oferite în ciclul de studii universitare de
licenŃă pentru anul universitar 2017-2018.
Românii de pretutindeni, cetăŃenii din state terŃe pot participa la admiterea în ciclul de studii
universitare de licenŃă, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor
unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.
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CandidaŃii care au efectuat studiile în afara României au obligaŃia de a prezenta la înscrierea la
concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcŃia de specialitate din cadrul
ministerului de resort.
Art. 5. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conŃină documentele prevăzute la art. 16 al
Regulamentului de organizare a admiterii la programele oferite în ciclul de studii universitare de
licenŃă pentru anul universitar 2017-2018, regulament aprobat de Senatul UniversităŃii Spiru Haret la
data de 25 ianuarie 2017.
Art. 6. Înscrierea candidaŃilor se desfăşoară la sediul FacultăŃii de Litere din Bucureşti, str. Ion
Ghica, nr. 13, şi în alte spaŃii de învăŃământ ale UniversităŃii Spiru Haret unde este organizat serviciul
de secretariat.
- CandidaŃii la admitere pentru învăŃământul de licenŃă pot utiliza şi Formularul de înscrierepreînscriere on line aflat pe site-ul UniversităŃii.
- Înscrierea-preînscrierea on line se realizează în perioada 15 ianuarie- 15 septembrie 2017.
- CandidaŃii care utilizează formularul de înscriere- preînscriere on line sunt scutiŃi de plata
taxei de înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de 31.07.2017.
Art. 7. Înscrierea- preînscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărŃii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute anterior.
CandidaŃii care se înscriu on line vor prezenta la secretariatele facultăŃilor până la 31 iulie
2017, respectiv 15 septembrie 2017, documentele necesare pentru înscriere.
Art. 8. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia
tehnică unde s-a făcut înscrierea.
Art. 9. După încheierea perioadei de înscriere, opŃiunile, ordinea acestora şi alte informaŃii din
fişa de înscriere nu pot fi modificate.
Art. 10. Concursul de admitere presupune completarea unei fişe-chestionar, pe baza căreia se
analizează disponibilitatea candidatului pentru programul de studii propus în cadrul facultăŃii şi pe
care candidatul doreşte să îl urmeze.
Fişa-chestionar este analizată de către comisia de concurs constituită la nivelul FacultăŃii de
Litere, care completează o grilă de evaluare a cunoştinŃelor şi capacităŃilor cognitive ale candidatului,
acordând un punctaj.
Art. 11. Pentru programele de studii din cadrul facultăŃii în cadrul cărora prima componentă
(specializarea principală) este o limbă străină (engleza sau franceza), odată cu completarea fişeichestionar, candidatul susŃine şi un test scris la respectiva limbă străină. Testul este analizat de
comisia de concurs pe baza grilei de evaluare a cunoştinŃelor şi capacităŃilor cognitive ale candidatului
(itemul II.4 – Receptivitatea candidatului (ei) la studiul limbilor străine).
Art. 12. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenŃă nu poate fi mai
mică decât 5 (cinci). Această medie se calculează potrivit art. 24 din Regulamentul de organizare a
admiterii la programele oferite în ciclul de studii universitare de licenŃă pentru anul universitar 20172018, aprobat de Senatul UniversităŃii Spiru Haret la data de 25 ianuarie 2017.
Art. 13. Ierarhizarea candidaŃilor declaraŃi admişi în urma concursului se face Ńinându-se
seama de două criterii:
- nota obŃinută la verificarea cunoştinŃelor de specialitate şi a capacităŃilor cognitive (60%);
- media obŃinută la examenul de bacalaureat (40%).
Această ierarhizare se face în ordine descrescătoare şi se are în vedere respectarea cifrei de
şcolarizare alocată fiecărui program de studii.
Art. 14. Rezultatele admiterii se fac publice prin afişare la avizierul facultăŃii şi pe pagina de
web în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.
Art. 15. CandidaŃii declaraŃi respinşi pot depune contestaŃii în termen de 48 de ore de la data
comunicării rezultatelor. ContestaŃiile se rezolvă în termen de 24 de ore de către comisia de contestaŃii
numită la nivelul FacultăŃii de Litere. Rezultatele la contestaŃii sunt definitive şi se afişează la sediul
facultăŃii şi pe pagina web.
Art.16. Afişarea rezultatelor obŃinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se două tipuri de liste:
- liste provizorii, cu ierarhizarea candidaŃilor, generate după admitere;
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- liste definitive, cu ierarhizarea candidaŃilor, generate după soluŃionarea contestaŃiilor, care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
Listele vor cuprinde următoarele categorii de informaŃii:
- lista candidaŃilor admişi în limita numărului de locuri stabilite prin hotărâre de guvern.
- lista candidaŃilor respinşi.
Art. 17. Facultatea de Litere are obligaŃia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel
mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiŃionat, fără perceperea unor taxe, dosarele
candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la locul obŃinut prin admitere.
Art. 18. Prezenta Metodologie a fost aprobată de Consiliul FacultăŃii de Litere în şedinŃa din
9 februarie 2017, dată la care intră în vigoare, urmând să fie adusă la cunoştinŃa celor interesaŃi prin
afişare atât la sediul facultăŃii, cât şi pe pagina de Internet a facultăŃii.
Art. 19. Odată cu aprobarea prezentei metodologii, se abrogă orice dispoziŃii contrare ei,
prevăzute în metodologiile anterioare privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la
Facultatea de Litere.
Art. 20. SituaŃiile speciale, neprevăzute în prezenta Metodologie, dar care pot apărea, vor fi
soluŃionate de către Consiliul FacultăŃii de Litere, prin elaborare de InstrucŃiuni şi de Precizări, şi vor
fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi. Odată aprobate de Consiliul facultăŃii, aceste InstrucŃiuni/
Precizări devin parte integrantă a prezentei Metodologii. În acelaşi timp, se va Ńine seama şi de
eventualele noi reglementări ce vor fi emise de instituŃiile abilitate, respectiv de Conducerea
UniversităŃii Spiru Haret.

CONSILIUL FACULTĂłII DE LITERE

D E C A N,
Prof. univ. dr. Ruxandra VASILESCU
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