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CUM CAUT O FACULTATE? 

 
Dacă elevii tăi au ajuns în punctul în care doresc să dea la o facultate ar fi bine să îi informaţi că principalele 

informaţii de care au nevoie se află în răspunsul la următoarele întrebări: 

Cum să caut o facultate? 
 Aflaţi care facultăţi acordă diploma pe care o doriţi (de exemplu, puteţi verifica pe: 

www.listafacultati.ro) 
 Intraţi pe site-ul web al universităţii/facultăţii care vă interesează 
 Căutaţi ariile de specializare specifice 
 Căutaţi exemple de cerinţe pentru cursuri (unele facultăţi afişează astfel de informaţii) 
 Căutaţi informaţii despre studenţii/absolvenţii facultăţii 

 
Dacă doreşti să le oferi elevilor o imagine mai clară a ceea ce se face la cursurile unei anumite facultăţi ai 

2 posibilităţi: 
- Propune elevilor să faceţi nişte vizite de studiu la facultăţile care îi interesează (dar nu numai). Este 

posibil ca un elev să se îndrepte spre o anumită facutate doar pentru că are mai multe informaţii despre acea 
facultate. Tocmai de aceea elevii ar trebui să facă vizite de studiu şi la facultăţile despre care nu ştiu foarte multe 
informaţii. 

- Elevii pot face vizite de studiu chiar cu părinţii lor sau individual. Încurajează-i să meargă la facultăţile 
care îi intersează (dar nu numai), să asiste la un curs (spune-le că nu este interzis să facă acest lucru ba chiar ar fi 
bine să contacteze un profesor universitar şi să îi ceară permisiunea de a participa la un curs pentru a afla dacă 
acea facultate răspunde cerinţelor sale sau nu). 
 
Despre admiterea la facultate dă elelvilor următoarele sfaturi:  
Cum să mă înscriu la o facultate: 
 Fiţi sigur că sunteţi pregătit să absolviţi liceul şi să treceţi examenul de bacalaureat 
 Participaţi din timpul liceului la o serie de joburi de vară, activităţi de voluntariat, internship-uri 

care să vă confirme opţiunea pentru profesia aleasă 
 Căutaţi cât mai multe facultăţi pe profilul dorit şi aflaţi informaţii despre performanţele 

absolvenţilor lor 
 Interesaţi-vă în legătură cu toate cerinţele legate de admitere 
 Examinaţi-vă propriile performanţe şcolare: aveţi vreo şansă? Fiţi realist! 
 Încercaţi să vă creşteţi atuurile 
 Pregătiţi-vă pentru examenul de bacalaureat (între 30-70 ore săptămânal) 
 Depuneţi din timp dosarele de înscriere (pregătiţi-vă copii după acte). Pregătiţi-vă pentru a susţine 

probele de admitere acolo unde este necesar. 
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Ce fac dacă nu intru? 
 Depuneţi-vă dosare de înscriere la mai multe facultăţi pentru ca să fiţi siguri că aveţi mai multe 

şanse de succes 
 Puteţi să vă căutaţi un loc de muncă sau un internship în domeniul care vă interesează până când 

vă veţi putea înscrie la o nouă sesiune de admitere 
 Participaţi la un curs de la facultatea dorită (în măsura în care facultatea vă permite să asistaţi la 

cursuri, fără a fi înscris) 
 
 

Dă elevilor temă pentru acasă următoarea fişă de lucru. Ora următoare discutaţi pe baza fişelor 
individuale, mai întâi în grupuri care au aproximativ acceaşi opţiune  după care discutaţi cu toată clasă. 
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EXERCIŢIU 

 
1. Identifică cât mai multe site-uri cu informaţii despre universităţi şi 
facultăţi 

 
 
 

2. Ce se studiază la facultatea aleasă 
 
 

 
3. Care va fi profesia ta dacă absolvi această facultate 

 
 

 
4. Ce documente trebuie să pregăteşti? 

 
 

 
5. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti? 

 
 

 
6. Cum se calculează media de admitere 
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