CONȚINUTUL DOSARULUI DE ADMITERE

Programe de studii universitare de licență:
- fișa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect (date de identificare ale candidatului; opțiuni,
domeniu, specializare, forma de învățământ, forma de finanțare, cazare,
limba străină etc.);
- declarația pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă
acesta a mai beneficiat de școlarizare în învățământul superior în regim
fără taxă, și dacă da, să consemneze și de câți ani a mai beneficiat;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original,
în copie certificată „conform cu originalul” / copie legalizată, sau
adeverința eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la
examenul de bacalaureat, media generală de la bacalaureat, mediile
obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu s-a
eliberat diploma pentru candidații care promovează examenul de
bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august-septembrie 2018;
- certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” sau
legalizată, iar dacă este cazul, și acte doveditoare privind schimbarea
numelui (căsătorie, adopțiune, hotărâre judecătorească);
- 2 fotografii color tip pașaport, recente, pe hârtie fotografică;
- adeverință din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare
(pentru candidații care urmează deja un program de licență);
- diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau
în copie certificată „conform cu originalul” / legalizată (pentru
candidații care au absolvit deja un program de licență și doresc să
urmeze a doua specializare);
- diploma de absolvire sau echivalentă, cu media examenului de
absolvire, în original sau copie certificată „conform cu originalul” sau
legalizată (pentru candidații care au absolvit un program de scurtă
durată și doresc să-și continue studiile);
- foaia matricolă / supliment la diplomă, aferentă diplomei de absolvire
a facultății / colegiului, în copie certificată „conform cu originalul” sau
legalizată, (pentru candidații care au absolvit un program de scurtă
durată și doresc să-și continue studiile);
- chitanța justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de
admitere sau adeverință din care să rezulte categoria de scutire la plata
taxei de înscriere;
- declarație-tip prin care candidații admiși în urma concursului de
admitere se obligă să depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate
în parte, următoarele acte: diploma de bacalaureat în original pentru
confirmarea locurilor finanțate de la bugetul de stat și diploma în
original, sau copie certificată „conform cu originalul” / copie legalizată,
însoțită de adeverința din care să rezulte că ocupă un loc finanțat de la
bugetul de stat la altă universitate și chitanța de achitare a taxei pentru
confirmarea ocupării locului cu taxă;
- adeverință medicală (din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau
specializarea la care concurează);
- candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea
președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată
legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor, semnată și
ștampilată, pentru candidații din etnia rromilor;
- copie C.I / B.I. certificată „conform cu originalul”



Programe de studii universitare de masterat:
- fișa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect (date de identificare ale candidatului; opțiuni,
domeniu, specializare, forma de finanțare, cazare, limba străină etc.);
- declarația pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă
acesta a mai beneficiat de școlarizare în învățământul superior în regim
fără taxă pentru un program de master și, dacă da, să consemneze și de
câți ani a mai beneficiat;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original
sau în copie certificată „conform cu originalul” / legalizată însoțită de
adeverința din care să reiasă că diploma de bacalaureat se află la
secretariatul facultății la care se află originalul;
- diploma de licență sau echivalentă acesteia, în original sau copie
certificată „conform cu originalul” / legalizată însoțită de adeverința
eliberată de facultatea la care se află originalul, prin care se confirmă
calitatea de student și forma de finanțare, pentru candidații care
urmează două specializări în același timp;
- certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” /
legalizată, iar dacă este cazul și acte doveditoare privind schimbarea
numelui (căsătorie, adopțiune, hotărâre judecătorească);
- 2 fotografii color tip pașaport, recente, pe hârtie fotografică;
- adeverință din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare
(pentru candidații care urmează deja un program de masterat);
- chitanța justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de
admitere (în cuantum de 100 lei) sau adeverință din care să rezulte
categoria de scutire la plata taxei de înscriere; candidații proveniți din
licee din mediul rural, care candidează pe locurile special alocate,
beneficiază de o reducere de 50% din cuantumul taxei de înscriere.
- declarație pe propria răspundere a candidatului privind alte opțiuni de
înscriere în situația nefuncționării programului de studiu la care a fost
admis, ca urmare a numărului insuficient de candidați admiși;
- declarație-tip prin care candidații admiși în urma concursului de
admitere se obligă să depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate
în parte, următoarele acte: diplomele de bacalaureat și de licență în
original pentru confirmarea locurilor finanțate de la bugetul de stat sau
copii certificate „conform cu originalul”/copie legalizată însoțită de
adeverința din care să rezulte că ocupă un loc finanțat de la bugetul de
stat la altă universitate și chitanța de achitare a taxei pentru confirmarea
ocupării locului cu taxă;
- adeverință medicală (din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau
specializarea la care concurează);
- o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice,
culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la
comunitatea rromilor (semnată și ștampilată) pentru candidații din etnia
rromilor;
- copie C.I / B.I. certificată „conform cu originalul”.

Înscrieri în perioada 3-14 septembrie 2018
Taxa de înscriere este de 100 LEI.
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ

MODALITĂȚI DE ADMITERE

24 septembrie – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de
către candidații aflați pe lista de potențial admiși
 Programe de studii universitare de licență:
24 septembrie – a treia redistribuire și afișarea rezultatelor
 Programe de studii universitare de licență:
 Admiterea pentru programele de studii universitare de finale
Forma
Număr
locuri
Programe de studii Durata
licență se face în ordinea descrescătoare a mediilor 25 septembrie - depunerea și soluționarea contestațiilor
de
scoase la concurs
acreditate
(A)
sau studiilor
autorizate să funcționeze
învățământ
Fără
Cu
generale de admitere obținute de candidați la examenul de 25 septembrie - afișarea rezultatelor după contestații
provizoriu (AP)
IF-învățământ
taxă
taxă
admitere. Media generală de admitere se calculează ca
cu frecvență
Programe de studii universitare de masterat
ID-învățământ la
medie aritmetică ponderată, astfel:
distanță
- 20% nota obținută la prima Probă cu notă a Examenului 3 - 14 septembrie – înscrierea candidaților (exclusiv
IF
Administrație Publică 3 ani
3**
11
duminica)
de Bacalaureat
(A)
14 septembrie – testarea candidaților
- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat.
IF
Relații Internaționale și 3 ani
2*+3**
25
14 septembrie – afișarea rezultatelor după testare
Studii Europene (A)
+1***
15 septembrie - depunerea și soluționarea contestațiilor
IF
0
 Programe de studii universitare de masterat:
Limba și Literatura 3 ani
22
Engleză – Limba și

Admiterea pentru programele de studii universitare 15 septembrie - afișarea rezultatelor după contestații
Literatura
Română
de masterat se face pe baza mediilor generale de admitere 15 – 18 septembrie – confirmarea locurilor ocupate
(AP)
obținute de candidați. Media generală de admitere se 18 septembrie – prima redistribuire după confirmare și
IF
1
Istorie (AP)
3 ani
25
afișarea rezultatelor parțiale
calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:
IF
Drept (A)
4 ani
3*
35
19 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor
- 20% nota obținută la Proba scrisă.
ID
Drept (A)
4 ani
39
19 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații
- 80% media generală a Examenului de Licență/Diplomă.
19 – 21 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după
prima redistribuire
 Programe
de
studii
universitare
de
masterat :
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ADMITERII 21 septembrie – a doua redistribuire după confirmare și
afișarea rezultatelor parțiale
Forma
Număr
locuri
Programe de studii Durata
22 septembrie - depunerea și soluționarea contestațiilor
de
scoase la concurs
acreditate
(A)
sau studiilor
Sesiunea septembrie 2018
autorizate să funcționeze
învățământ
22 septembrie - afișarea rezultatelor după contestații
Fără
Cu
Programe de studii universitare de licență
provizoriu (AP)
taxă
taxă
22 – 24 septembrie - confirmarea locurilor ocupate după a
3 – 14 septembrie – înscrierea candidaților (exclusiv duminica)
IF
Administrație publică 2 ani
1**
31
doua redistribuire
14 septembrie – afișarea rezultatelor parțiale
europeană (A)
24 septembrie – depunerea cererilor în vederea
15 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor
IF
Managementul poliției 2ani
0
21
redistribuirii de către candidații aflați pe lista de potențial
15 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații
locale (A)
admiși
IF
15 – 18 septembrie – confirmarea locurilor ocupate
Administrarea
și 2 ani
1*
43
24 septembrie – a treia redistribuire și afișarea rezultatelor
conducerea unităților
18 septembrie – prima redistribuire după confirmare și afișarea
finale
de învățământ (A)
rezultatelor parțiale
25 septembrie - depunerea și soluționarea contestațiilor
IF
0
Securitate și relații 2 ani
40
19 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor
25 septembrie - afișarea rezultatelor după contestații.
internaționale (A)
19 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații
IF
2*
Carieră judiciară (A)
1,6 ani
11
19 – 21 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după prima
IF
0
Protecția
juridică
a 1,6 ani
16
Taxa de înscriere este de 100 LEI.
redistribuire
persoanei
și
a
Înscrieri
în perioada 3-14 septembrie 2018 la sediul
21 septembrie – a doua redistribuire după confirmare și
patrimoniului său(A)
facultății
din Str. Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu, Gorj,
afișarea rezultatelor parțiale
România
22 septembrie - depunerea și soluționarea contestațiilor
*rromi
**locuri destinate românilor de pretutindeni (Moldova)
22 septembrie - afișarea rezultatelor după contestații
Tel. secretariat zi: 0253219241
*** locuri destinate românilor de pretutindeni (Serbia)
22 – 24 septembrie - confirmarea locurilor ocupate după a
Email: edu.utgjiu@gmail.com
doua redistribuire
Pagina web: edu.utgjiu.ro

