ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
Pentru studii universitare de licenţă, forma de
învăţământ cu frecventa (IF):
-

-

-

-

cererea/fişa tip de înscriere pentru concursul de
admitere cu toate rubricile completate corect;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu
aceasta împreună cu foaia matricolă, în original sau
copie certificată “conform cu originalul”, de către
persoana care are atribuții desemnate în acest sens prin
metodologia proprie facultății, sau adeverinţa eliberată
de liceu pentru candidații care promovează examenul
de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în
sesiunea august-septembrie 2018, în care se
menționează media generală de la bacalaureat, mediile
obținute în anii de studiu, media generală, termenul de
valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
certificatul de naştere în copie certificată “conform cu
originalul”, de către persoana care are atribuții
desemnate în acest sens prin metodologia proprie
facultății, iar dacă este cazul, și acte doveditoare
privind schimbarea numelui (căsătorie, adopție,
hotărâre judecătorească), în copie certificată “conform
cu originalul”, de către persoana care are atribuții
desemnate în acest sens prin metodologia proprie
facultății;
adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apți
pentru profilul sau specializarea la care concurează;
copie după carte de identitate certificată “conform cu
originalul”;
două fotografii color tip buletin identitate;
chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la
concursul de admitere sau adeverinţă din care să
rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere.
Pentru studii universitare de masterat, forma de
învăţământ cu frecventa (IF):

-

alături de actele necesare enumerate mai sus, se
depune:
adeverința de absolvire cu mediile obținute în anii de
studiu, media generală, termenul de valabilitate și
faptul că nu a fost eliberată diploma, sau diploma de
licenţă sau echivalentă aceasteia certificată “conform
cu originalul”, de către persoana care are atribuții
desemnate în acest sens prin metodologia proprie
facultății însoțiță de suplimentul de diplomă și
adeverința eliberată de facultatea la care se află
originalul, pentru candidații care intenționează să
urmeze două specializări în același timp. În cazul în
care adeverința de absolvire conține doar media
ponderată de absolvire, aceasta se va lua în calcul în
locul mediei generale a anilor de studiu (întrucât
întotdeauna media aritmetică este superioară mediei
ponderate);
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FACILITĂŢI OFERITE STUDENȚILOR
- Burse de performanţă/ burse de merit/burse
sociale/ajutoare pentru îmbrăcăminte, deces, nastere,
burse private, etc.;
- Mobilităţi prin programul Erasmus+ în vederea
efectuării de studii în străinătate;
- Reduceri de taxe de școlarizare/Scutirea achitării taxei
de înscriere la concursul de admitere/Scutiri și reduceri
privind plata serviciilor de cazare în căminele
studenţesti
conform
legislaţiei
în
vigoare
și
regulamentelor interne;
- Reducere la plata serviciilor de transport în comun și
CFR;
- Manifestări stiinţifice și culturale studenţesti,
organizate cu sprijinul facultăţii
- Posibilitatea realizării voluntariatului considerat
experientă în muncă;
- Participarea la cursuri gratuite oferite de UCB
finalizate cu obţinerea unor certificate recunoscute.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Str. Tineretului nr. 4, Târgu-Jiu, Gorj, România
http://ec.utgjiu.ro
https://www.facebook.com/ucb.fse
tel. 0253211062, e-mail: fse@utgjiu.ro

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE ADMITERE


Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Studii

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Programul de studiu

Informatică economică - IF
Economia comertului,
turismului si serviciilor - IF

33
29

28

Licență

Contabilitate şi Informatică
de gestiune -IF

Total
locuri

Finanţe şi bănci -IF

Masterat

Management - IF

27

25

Antreprenoriat și
administrarea afacerilor IF

20

Control, audit și expertiză
financiar contabilă - IF

12

03.09.2018 14.09.2018

Din care
Buget

Taxă

9 (din care 1 loc Serbia
fară bursă)

24

5 (din care
2 locuri rromi
1 loc Serbia fară bursă
1 loc Moldova cu
bursă,
1 loc Moldova fără
bursă)

24

4 (din care
2 locuri rromi
1 loc Moldova cu
bursă,
1 loc Moldova fără
bursă)

24

2 (din care
1 loc Moldova cu
bursă,
1 loc Moldova fără
bursă)

25

2 (din care
1 loc Moldova cu
bursă,
1 loc Moldova fără
bursă)

23

1 loc rrom

19

1 loc Moldova cu bursă

24

-

24

Managementul dezvoltării
afacerilor – IF

14

-

14

Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii,
exclusiv duminica

14.09.2018

Testarea candidaților

14.09.2018

Afişarea rezultatelor după testare

15.09.2018

Depunerea și soluționarea contestaţiilor

15.09.2018

Afişarea rezultatelor după contestații
Confirmarea locurilor ocupate

Afişarea rezultatelor parțiale

15.09.2018 18.09.2018

15.09.2018

Depunerea și soluționarea contestaţiilor

18.09.2018

15.09.2018

Afişarea rezultatelor după contestații

15.09.2018 18.09.2018

Confirmarea locurilor ocupate

Prima redistribuirea după confirmare și
afișarea rezultatelor parțiale, depunerea și
soluționarea contestațiilor, afișarea
rezultatelor după contestații

18.09.2018

Prima redistribuirea după confirmare,
afișarea rezultatelor parțiale, depunerea și
soluționarea contestațiilor, afișarea
rezultatelor după contestații

19.09.2018
21.09.2018

Confirmarea locurilor ocupate după prima
redistribuire

21.09.2018

A doua redistribuire după confirmare și afișarea
rezultatelor parțiale

22.09.2018

Depunerea și soluționarea contestațiilor

22.09.2018

Afișarea rezultatelor după contestații

19.09.2018
21.09.2018

Confirmarea locurilor ocupate după prima
redistribuire

21.09.2018

A doua redistribuire după confirmare și afișarea
rezultatelor parțiale

22.09.2018 –
24.09.2018

Confirmarea locurilor ocupate după a doua
redistribuire

22.09.2018

Depunerea și soluționarea contestațiilor

24.09.2018

22.09.2018

Depunerea cererilor în vederea redistribuirii de
către candidații aflați pe lista de potențiali admiși

Afișarea rezultatelor după contestații
24.09.2018

A treia redistribuire și afișarea rezultatelor finale

25.09.2018

Depunerea și soluționarea contestațiilor

25.09.2018

Afișarea rezultatelor după contestații

22.09.2018 –
24.09.2018

Confirmarea locurilor ocupate după a doua
redistribuire

24.09.2018

Depunerea cererilor în vederea redistribuirii de
către candidații aflați pe lista de potențiali admiși

11

Bănci și asigurări – IF

03.09.2018 14.09.2018

14.09.2018

24.09.2018

CURSURI DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – 4 semestre
Economie și Educație Antreprenorială – 30 de locuri cu taxă

Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii,
exclusiv duminica

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

25.09.2018

25.09.2018

A treia redistribuire și afișarea rezultatelor finale

Depunerea și soluționarea contestațiilor

Afișarea rezultatelor după contestații

CURSURI DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
03.09.2018 14.09.2018

Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii,
exclusiv duminica

14.09.2018

Afişarea rezultatelor parțiale

15.09.2018

Depunerea și soluționarea contestaţiilor

15.09.2018

Afişarea rezultatelor după contestații

15.09.2018 18.09.2018

Confirmarea locurilor ocupate

