
  

Facultatea DOMENIUL DE MASTER  Programul de studii master  

Cifra de şcolarizare 
aprobata pentru anul univ. 

2015-2016 
Fără Taxa Cu Taxă 

Facultatea de Inginerie  

Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei  10 20 
Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale 9 20 
Inginerie industrială Managementul asigurarii calităţii              10 20 

Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie 10 20 

TOTAL 39 80 

Facultatea de Relaţii 
Internaţionale Drept şi 
Ştiinţe Administrative 

Drept Carieră judiciară 8 21 

Ştiinţe administrative 

Administraţie publică europeană   9 21 
Sisteme administrative şi relaţii internaţionale   9 21 
Administrarea şi conducerea unităţilor de 
învăţământ     12 18 

TOTAL 38 81 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 

Afacerilor 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi servicii 10 39 
Contabilitate Control, audit şi expertiză financiar-contabilă 10 40 
Finanţe Finanţe si Guvernanţa Publică Europeană 9 41 
Management Managementul dezvoltării afacerilor 9 41 

TOTAL 38 161 
Facultatea de Ştiinţe 

Medicale şi 
Comportamentale 

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  Ştiinta motricităţii în activităţi didactice şi de timp 
liber                                    10 38 

TOTAL 10 38 
TOTAL GENERAL 125 360 
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 Burse de performanţă/ burse de merit/ burse sociale/ 
ajutoare pentru îmbrăcăminte, deces, naştere etc, în 
valoare de 600 lei/400 lei/300 lei pe lună; 

 Cazare în cămine moderne având taxe de cazare 
reduse; 

 Mobilităţi prin programul ERASMUS + în vederea 
efectuării de studii în străinătate; 

 Reduceri de taxe de scolarizare; 
 Scutirea achitării taxei de înscriere la concursul de 

admitere, conform legislaţiei în vigoare şi 
regulamentelor interne; 

 Scutiri şi reduceri privind plata serviciilor de cazare 
în căminele studenţesti, conform legislaţiei în vigoare 
şi regulamentelor interne; 

 Reducere la plata serviciilor de transport în comun şi 
CFR; 

 Manifestări ştiinţifice şi culturale studenţeşti, 
organizate de Liga Studenţilor cu sprijinul 
Universității; 

 Implicarea în proiecte educaţionale şi de cercetare; 
 Cursuri facultative gratuite: 

 Comunicare / Negociere / Lucru în echipă / 
Leadership  

 Mentor 
 Manager proiect 
 Manager resurse umane 

 Program de voluntariat în Universitate; 
 Pregătire psihopedagogică. 

 

REDUCERI DE TAXE 
Pentru anul universitar 

2015-2016 
 

FACILITĂŢI STUDENŢI 
 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-

Jiu acordă reducere cu 20% a taxei de 

școlarizare la toate programele de studii 

universitare de masterat, pentru următoarele 

categorii de candidați declarați admiși în anul 

universitar 2015/2016:  

• pentru absolvenții proprii ai programelor 

de studii universitare de licență; 

• pentru cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar și copiii cadrelor didactice; 

• pentru absolvenții altor universității ce au 

obținut media la examenul de licență peste 

9,75. 


