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CUM CAUT O FACULTATE? 

 
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 

 
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. 

 
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) 
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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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