
 

 
 

 

 

Zilele Porților Deschise 

– Universitatea din București – 

 

În perioada  martie – mai 2017, Universitatea din București îi invită la Zilele Porților 

Deschise pe toți liceenii care se pregătesc pentru admiterea la facultate. 

Pentru a oferi liceenilor o imagine completă asupra vieții de student a Universității din 

București, facultățile organizează prezentări ale programelor de licență și master pentru 

diversele specializări, cursuri deschise, vizite ghidate în sălile de curs, în sălile de lectură și în 

laboratoarele facultăților, discuţii cu cadrele didactice, studenţii și masteranzii facultăților, 

expoziții, conferințe și ateliere pe diferite tematici. 

În pararel, specialiștii Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră al 

Universității din București vor organiza întâlniri cu elevii de liceu. Astfel, în perioada martie 

– aprilie 2017, în cadrul întâlnirilor realizate în sala de Protocol, cantina M. Kogălniceanu, a 

Facultății de Drept (Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, direcții de orientare pot fi accesate aici), 

consilierii în carieră vor încerca să vină în sprjinul elevilor cu informații care să îi ajute în 

alegerea programelor de studii. 

Elevii de liceu au acces liber la toate activitățile organizate de facultăți.  

 

Mai jos găsiți programul complet al facultăților Universității din București pentru 

Zilele Porților Deschise: 

 

Facultatea de Geografie desfășoară Zilele Porților Deschise în data de 23 martie 2017. Mai 

multe informații pot fi accesate aici și aici. 

Facultatea de Matematică și Informatică desfășoară Zilele Porților Deschise în fiecare zi de 

joi, de la ora 12:00, începând cu 23 martie 2017. Mai multe informații pot fi accesate aici. 

Facultatea de Fizică: – 2 iunie 2017, în intervalul orar 10:00 – 14:00; mai multe informații 

pot fi accesate aici. 

http://geo.unibuc.ro/201703/porti_deschise_licenta.pdf
http://geo.unibuc.ro/201703/porti_deschise_master.pdf
http://fmi.unibuc.ro/ro/
http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Main.php


 

 
 

Facultatea de Chimie: 27 – 31 martie 2017. Mai multe informații pot fi accesate aici și aici. 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației: 27 – 31 martie 2017. Mai multe informații pot 

fi accesate aici și aici. 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică: 28 martie 2017, între orele 09:00-18:00. Mai 

multe informații pot fi accesate aici. 

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: 1 – 14 aprilie 2017. Mai multe informații 

pot fi accesate aici.  

Facultatea de Drept: 3 – 7 aprilie 2017. Mai multe informații pot fi accesate aici.  

Facultatea de Filozofie: 3 – 7 aprilie 2017 și 08-12 mai 2017. Mai multe informații pot fi 

accesate aici. 

Facultatea de Litere: 3 – 5 aprilie 2017. Mai multe informații pot fi accesate aici. 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: 3 – 7 aprilie 2017. Mai multe informații pot fi 

accesate aici. 

Facultatea de Teologie Baptistă: 3 – 8 aprilie 2017. 

Facultatea de Administrație și Afaceri: 4 – 6 aprilie 2017. Mai multe informații pot fi 

accesate aici. 

Facultatea de Biologie: 5 – 7 aprilie 2017. 

Facultatea de Geologie și Geofizică: 10 – 14 aprilie 2017. 

Facultatea de Istorie: 24 – 28 aprilie 2017. Mai multe informații pot fi accesate aici. 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: 2 – 6 mai 2017. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: 11 mai 2017. 

Facultatea de Științe Politice: 22 – 28 mai 2017. Mai multe informații pot fi accesate aici. 

 

Informații complete despre sediile facultăților Universității din București pot fi accesate aici. 

 

Detalii despre admiterea la facultățile Universității din București pot fi găsite pe site-ul 

http://admitere.unibuc.ro/. 

http://admitere.unibuc.ro/zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-chimie/
http://www.chimie.unibuc.ro/index.php/avizier/1229-zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-chimie
http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/26-evenimente/519-zilele-portilor-deschise-27-31-martie-2017
https://www.facebook.com/events/1382351535141044/
http://infoub.unibuc.ro/wp-content/uploads/2017/03/ziua-portilor-deschise-2017.pdf
http://admitere.unibuc.ro/saptamana-portilor-deschise-la-facultatea-de-jurnalism-si-stiintele-comunicarii/
http://admitere.unibuc.ro/zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-drept-a-universitatii-din-bucuresti/
http://filosofie.unibuc.ro/2017/03/13/zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-filosofie-2/
http://admitere.unibuc.ro/zilele-portilor-deschise-in-facultatea-de-litere/
http://sas.unibuc.ro/stiri_ro?wid=102&func=viewSubmission&sid=304
http://www.faa.unibuc.ro/index.php/evenimente/694-zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-administratie-si-afaceri-4-6-aprilie-2017
http://admitere.unibuc.ro/zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-istorie/
http://admitere.unibuc.ro/zilele-portilor-deschise-la-facultatea-de-stiinte-politice/
http://admitere.unibuc.ro/info-facultati/

