
 
FACILITĂŢI STUDENŢI 

 Burse de performanţă/ burse de merit/ burse sociale/ ajutoare pentru îmbrăcăminte, deces, naştere 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 şcolarizare; 
 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 studenţesti, organizate de Liga Studenţilor cu sprijinul Universității; 
 Implicarea  
 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; 
 

 

 

 

 
 

 
 

FACULTATEA DOMENIUL DE 
LICENȚĂ 

 
 

Programul de studii de licenţă 

Cifra de 
şcolarizare  anul 
univ. 2015-2016 

Din care 
Locuri Buget 
pentru rromi 

 
Fără 
Taxa 

Cu 
Taxă 

Fără  
Taxă 

 
FACULTATEA DE 

INGINERIE 
Tel:0253214462 

Inginerie energetică Managementul Energiei 39 10 1 
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 43 5 -  

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 39 9 1 
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 39 20 1 

TOTAL 160 44 3 
 
 
 
 

FACULTATEA DE 
RELAŢII 

INTERNAŢIONALE, 
DREPT ŞI ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE 

Tel:0253219241 

Drept Drept  25 68 5 
Drept Drept – Învăţământ la distanţă -  50  - 
Ştiinţe administrative Administraţie publică 20 17 1 
Relații internaționale și 
studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 20 18 1 

Sociologie Sociologie 20 20 1 
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 16 34 -  

Limbă şi literatură 
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura 
română 15 35 -  

TOTAL 116 242 8 
 

FACULTATEA DE 
ŞTIINŢE ECONOMICE 

ŞI GESTIUNEA 
AFACERILOR 
Tel:0253211062 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune  29 33 2 

Contabilitate 
Contabilitate şi informatică de gestiune – 
Învăţământ la distanţă  - 25  - 

Finanţe Finanţe şi bănci  28 34 1 
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 29 34 1 

Administrarea afacerilor 
Economia comerţului, turismului şi serviciilor – 
Învăţământ la distanţă -  25  - 

Management Management  28 33 1 
TOTAL 114 184 5 

FACULTATEA DE 
ŞTIINŢE MEDICALE ŞI 
COMPORTAMENTALE 

Tel:0253223197 

Sănătate Asistență medicală generală 10 20  - 
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 20 37 2 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 10 20  - 
TOTAL 

 40 77 2 

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU-JIU 
SUNTEM CEA MAI BUNĂ ALEGERE! 

ADMITERE 2015 
Perioada de înscrieri:13-24.07.2015 

CONCURS DE DOSARE 
http://admitere.utgjiu.ro/ 

 
 

FACILITĂŢI STUDENŢI 
  Burse de performanţă/ burse de merit/ burse sociale/ ajutoare pentru îmbrăcăminte, deces, naştere 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 şcolarizare; 
 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 studenţesti, organizate de Liga Studenţilor cu sprijinul Universității; 
 Implicarea  
 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. 

 



 


