
ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

ADMITERE 2020

Învățământul la Distanță și Învățământul cu 
Frecvență Redusă (IDIFR)  reprezintă forme 
alterna�ve de educație profesională prin care se 
poate asigura dezvoltarea, perfecționarea sau 
conversia profesională a tuturor celor interesați. 
Acest �p de educație fiind tot mai la îndemână în 
lumea de astăzi, în care se solicită flexibilitate și 
adaptabilitate la piața muncii, indiferent de domeniu 
de ac�vitate.
Studenții care aplică pentru as�el de forme de 
educație pot acumula cunoș�nțe și pot dezvolta noi 
abilități prin ac�vități de învățare desfășurate în grup, 
în centrele suport teritoriale IDIFR (în sala de curs și 
seminar), dar mai ales, prin ac�vități de studiu 
individual (auto-didac�ce).
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) 
organizează aceste forme alterna�ve de educație 
prin Departamentul IDIFR ce oferă 17 de programe 
de studiu (11 programe de studiu ID – licență, 1 
program de studiu IFR – licență și 5 programe de 
studiu IFR – master), domeniile fiind de real interes 
pentru comunitate, respec�v: administrarea 
afacerilor, management, finanțe, contabilitate, 
marke�ng, agricultură, ingineria produselor 
alimentare, drept, ș�ințe administra�ve, ș�ințe ale 
educației, inginerie și management, mine-petrol și 
gaze.
Cei care doresc inițierea profesională într-un anumit 
domeniu pot opta pentru un program de licență ID, 
cu durată de 3 ani (6 semestre)/ 4 ani (8 semestre). 
Cei care-și doresc dezvoltarea și/sau perfecționarea 
într-un domeniu pot aplica pentru un program de 
master IFR care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani 
de studiu (4 semestre)/ 1 an (2 semestre).
Recunoașterea educației profesionale dobândite 
prin promovarea examenului de licență sau 
disertație este aceeași cu forma de învățământ cu 
frecvență (IF), acumulată prin parcurgerea acelorași 
discipline, cu aceleași �puri de evaluări, cu aceleași 
cadre didac�ce. 

Admiterea la aceste forme de învățământ se 
realizează prin concurs de dosare (cu excepția PIPP și 
mastere), pe baza mediei de admitere calculate 
conform metodologiei de admitere aferente 
domeniului de studiu ales, avizată de ULBS. Pentru 
aceasta te așteptăm să accesezi înscrierea on-line, 
până la data de 17 SEPTEMBRIE 2020. Taxa de 
înscriere este de 150 lei.
Parcurgerea programului de studiu va fi susținută de 
taxa de școlarizare în baza căreia veți putea accesa: 
suporturile de curs pe CD-uri; u�lizarea unor 
echipamente specifice; serviciile educaționale; 
par�ciparea dumneavoastră la întâlnirile față în față, 
online și la verificările pe parcurs; bursele de studiu; 
facilitățile de dezvoltare.

Documentația necesară înscrierii on-line:

1. Diplomă de bacalaureat
2. Adeverință de absolvire bacalaureat (pentru
absolvenții promoției 2020)
3. Adeverință de student (cu mențiunea că
diploma de bacalaureat în original se află la acea 
facultate) pentru candidații care sunt deja studenți 
la alte facultăți
4. Dip lomă de l i cență  pentru  candidaț i i
programelor de master
5. Adeverință de absolvire facultate (pentru
absolvenții promoției 2020)
6. Cer�ficat de naștere
7. Cer�ficat de căsătorie pentru candidatele
căsătorite
8. Carte de iden�tate
9. Adeverință medicală eliberată de medicul de
familie
10. Fotografie color
11. Adresă de e-mail validă
12. Adeverință de încadrare în muncă (Facultatea
de Inginerie )

Perioada de preînscrieri on-line

11 MAI - 5 IULIE

Perioada de înscrieri on-line

6 IULIE - 17 SEPTEMBRIE
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Departamentul IDIFR
Bulevardul Victoriei, nr. 10, Tel. 0269/250432

Facultatea de Drept
Calea Dumbrăvii, nr. 34, Tel: 0269/440880

Facultatea de Inginerie
Strada Emil Cioran, nr. 4, Tel: 0269/217928

Facultatea de Științe Agricole, Industrie 
Alimentară și Protecția Mediului

Strada Dr. Ion Rațiu, nr. 7-9, Tel: 0269/211338
Facultatea de Științe Socio-Umane

Bulevardul Victoriei, nr. 5-7, Tel: 0269/216068
Facultatea de Științe Economice

Calea Dumbrăvii, nr. 17, Tel: 0269/215037

Centrele de înscriere  teritoriudin

Colegiul Național “Radu Negru”, Str. Școlii, Făgăraș:  
nr. 1, Tel: 0268/215085; 0740/179965

Grup Școlar de Telecomunicații și Lucrări Publice, Hunedoara: 
Str. Turnătorului, nr. 1, Tel: 0254/714022

 Centrul de suport teritorial Mediaș, Cartier Vitrometan, Mediaș:
Strada Lotru, nr. 3, Tel: 0269/845235

Grup Școlar “Szekely Karoly”, Strada Iancu Miercurea Ciuc: 
de Hunedoara, nr. 31, Tel: 0266/310290

Colegiul Național “Unirea”, Strada Mihai Târgu Mureș: 
Viteazul, nr. 17, Tel: 0265/214489

Centrele de înscriere din Sibiu

DEPARTAMENTUL IDIFR
B-dul Victoriei nr. 10, Tel. 0269/250432
e-mail: dep.didu@ulbsibiu.ro

h�p://didifr.ulbsibiu.ro
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