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Atracţii turistice

Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura de ceea ce oferă stațiunea Rânca, stațiunea 
Straja, stațiunea Vidra, stațiunea Rusu etc.

3 parcuri frumoase: parcul central, parcul de pe insuliță și parcul Coloanei Infinitului.

Pentru iubitorii de distracţie (numeroase Pub-uri, cafenele şi cluburi pentru toate 
genurile).

Peștera Muierii, Peștera Polovragi, Transalpina, Cheile Oltețului, Cheile Sohodolului – 
locuri minunate pentru clipe minunate!

Operele lui Brâncuși – pentru iubitorii de cultură!
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Baza materială a UCBCazarea studenţilor

 Ambele cămine funcţionează la capacitate normată, având 109 locuri de cazare și o 
cantină pentru studenţi.

= Complexul Studenţesc Debarcader, care are în componenţa sa cămin, cantină 
studenţească, terenuri multifuncţionale (fotbal, tenis de câmp, volei, baschet, 
handbal),  sală de gimnastică;

Odată pătrunşi în comunitatea academică a Universităţii, studenţii beneficiază de cămine 
şi cantine studenţeşti, iar asistenţa medicală este gratuită.

Cazarea studenţilor se realizează în două cămine:

= Căminul Studenţesc nr.2 (str. Victoriei nr. 132-134).

 Căminul studenţesc din Debarcader dispune de camere, dotate corespunzător,  pentru 
realizarea activităților de studiu, precum si pentru activităţi extraşcolare realizate la nivelul 
căminului. 
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Mesajul Preşedintelui Senatului

Prof.univ.dr. Adrian GORUN

”O universitate nu este nici mică, nici mare prin 
raportare la dimensiunile ei și ea contează în spațiul 
academic prin creațiile științifice și prin modalitatea în 
care își construiește un potențial uman valoric.

Sper și, în același timp, doresc ca tinerii din liceele gorjene și din zona noastră de 
referință să aleagă Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru că nu vor 
regreta.”

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este una din universitățile 
tinere, dar care s-a impus atât în plan național, cât și în plan internațional, prin produsele 
sale științifice și prin cursurile de înaltă ținută care sunt organizate la nivelul ei. Studenții 
de la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, după ce au absolvit studiile, au 
demonstrat că pot să fie competitivi și concurează cu absolvenții marilor universități 
tradiționale din România.
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Mesajul Rectorului

Prof.univ.dr. Toader NICOARĂ

”Universitatea ”Constantin Brâncuși” 
din Târgu-Jiu – instituție intelectuală și 
culturală, cu un profil științific și intelectual 
bine conturat în peisajul academic al 
României contemporane – reprezintă un 
element de dezvoltare economico-socială și 
culturală, atât în cadrul comunităților locale, 
cât și a celor regionale, ca principal ofertant 
de servicii academice și intelectuale, 
contribuitor prin programele de studiu la nivel 
licență și masterat la dezvoltarea profesională 
și intelectuală a generațiilor tinere, din 
comunitățile locale și din întreaga regiune de 
sud-vest a României, cu vocație și deschidere 
națională și europeană.”
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Baza materială a UCB

Constituită în timp, paralel cu dezvoltarea unor facultăţi şi specializări noi, Biblioteca 
Universitară „Tudor Arghezi” are un caracter enciclopedic acoperind practic un vast câmp de 
domenii: inginerie, ştiinţe economice, lingvistică, filosofie, informatică, ştiinţe juridice, 
matematică, fizică, chimie, mediu, ştiinţe social-politice, educaţie fizică şi sport, artă şi 
cultură.

La Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” sunt date în folosinţă două săli de lectură cu 
acces liber la INTERNET, două depozite de carte cu acces liber la raft. 

Biblioteca universitară promovează cunoaşterea, oferind acces la informaţie asigurând 
servicii moderne de informare.

Biblioteca „Tudor Arghezi”
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Liga Studenţilor din UCB în imagini
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Facultăţile UCB Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică este o 
componentă structurală cu o misiune complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de 
cercetare, ce urmăreşte, în permanenţă, asigurarea pregătirii absolvenților pentru 
îndeplinirea, cu profesionalism, a exigențelor specifice profesiilor corespunzătoare 
specializărilor facultăţii, prin:

= formarea abilităţilor de cercetare şi de analiză a fenomenelor sociale şi juridice, 
= formarea personalităţii absolvenților în spiritul asumării responsabilității civice și 

respectării eticii și deontologiei profesionale.

= formarea competențelor profesionale în baza pregătirii teoretice și practice,

Tel: +40 253 219241
E-Mail:  edu.ucb@utgjiu.ro
 http://admitere.utgjiu.ro/
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Facultăţile UCBFacultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Durata studiilor: 4 ani 

1. Programul de studii universitare de licenţă: Drept
Forma de învăţământ: învăţământ cu 
frecvenţă/învățământ la distanță

Titlul obținut: Licenţiat în Drept

Oportunităţi profesionale ale absolvenţilor programului 
de studii Drept: 

Judecător, procuror, avocat, notar, executor judecătoresc, 
consilier juridic,  lichidator, mediator, expert/inspector vamal, 
controlor vamal, inspector specialitate în administrație publică, 
referent de specialitate administrației publică, referent de 
specialitate în justiție, inspector penitenciare, administrator 
societate comercială, expert achiziții publice, consilier vânzări 
asigurări  , inspector, secretar general al Guvernului, secretar 
parlament, secretar primărie, prefectură, procuratură, consilier 
parlamentar, consilier diplomatic, consilier guvernamental, 
consilier instituții publice, consilier al ministrului, consul general, 
grefier, prefect, consilier prezidențial, executor bancar, consilier 
forță de muncă și șomaj, expert prevenire și combatare a corupției, 
expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, 
consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public  
profesor în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal, profesional 
şi de maiştri, cadru didactic universitar, cercetător în domeniul 
ştiinţelor juridice etc.

Forma de învăţământ: IF

2. Programul de studii universitare de licență: Relaţii 
Internaţionale Şi Studii Europene
Titlul de absolvire: Licențiat în Relații Internaționale și studii 
europene
Durata studiilor: 3 ANI 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei: 
Referent relaţii externe, consilier afaceri europene, editorialist, comentator 

publicist, consilier instituții publice, consilier parlamentar, politolog, consilier 
organizație politică.

Pregătește-te pentru un destin fabulous! Specializarea RELAŢII 
INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE te pregătește timp de 3 ani 
pentru a te angaja într-o instituție a Uniunii Europene și îți oferă șansa de a 
câștiga demnitate și prestigiu.

Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani

3. Programul de studii universitare de licență: Limba Și 
Literatura Engleză – Limba Și Literatura Română  
Titlul obţinut: Licenţiat În Limba Și Literatura Engleză – Limba Și 
Literatura  Română  

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei: 
Profesor limbă engleză și/sau limbă română; Filolog; Referent literar; 

Traducător autorizat;  Translator; Grafolog; Terminolog; Cercetători în 
lingvistică;  Translatori emisie; 
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Liga Studenţilor din UCB

Liga Studenţilor din UCB a fost înființată ȋn anul 2002 și este membru fondator al Uniunii 
Naționale a Studenților din România (UNSR), o federaţie apolitică ce are ca scop reprezentarea 
intereselor socio-profesionale ale studenţilor din România. De asemenea, Liga Studenţilor din UCB 
îşi respectă membrii şi promovează valori şi principii precum: dreptatea, echitatea, voluntariatul, 
transparenţa, profesionalismul, responsabilitatea, onestitatea, libertatea de exprimare.

De peste 15 ani, pe lângă apărarea și promovarea drepturilor și intereselor studenților, Liga 
Studenților din UCB desfășoară, anual, zeci de proiecte și activități cultural-artistice, de 
divertisment și recreere, manifestări științifice și competiții sportive, în care principalii actori sunt 
studenții Universității, dar și comunitatea orașului Târgu-Jiu. 

Pe tot parcursul studiilor universitare, alături de 
studenți vor fi reprezentanții acestora în consiliile 
facultăților și Senatul UCB, dar și Liga Studenţilor 
din Universitatea „Constantin Brâncuşi”, o 
organizaţie studenţească creată pentru a apăra și 
promova drepturile și interesele studenților din UCB.
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Facilităţi acordate studenţilor

La Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu pot beneficia de burse si 
ajutoare sociale studentii romani inmatriculati la cursurile de zi, cu domiciliul in 
Romania. Exista sapte tipuri de burse fiecare acordata pe baza criteriilor stabilite de 
legislatie si de Senatul universitar. 

Valoarea burselor se stabilește de catre 
Senatul universitar, înaintea începerii anului 
universitar:

= Bursa pentru stagii de studii (mobilități)

= Bursa de merit

= Bursa specială

= Bursa social ocazională
= Bursa de merit
= Bursa de performanță științifică

= Bursa de sprijin financiar pentru 
continuarea studiilor

= Bursa pentru voluntariat
= Bursa pentru activități extracurriculare

= Practică profesională

= Voluntariat

= Cazare în cămine proprii

Alte facilități:

= Mobilități Erasmus

= Program de studii psihopedagogice

= Implicarea în procesul decizional la 
nivelul facultăților și la nivelul 
universității

= Reduceri la transport

= Reduceri de taxă de școlarizare

= Implicarea în activități de cercetare
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Facultăţile UCB Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul obţinut: Licenţiat în Ştiinţe Administrative

4. Programul de studii universitare de licență: 
Administrație Publică  

Durata studiilor: 3 ani

Administrator public, agent de dezvoltare, reglementator, 
consultant administrație publică, referent de specialitate 
administrație publică, inspector specialitate administrație publică, 
expert administrație publică, consilier administrație publică, 
manager de proiect, expert armonizare legislativă, consilier 
armonizare legislativă.

Oportunităţi profesionale ale absolvenţilor programului 
de studii: 

Dacă ești absolvent de Administrație publică te așteaptă numai 
în Gorj peste 40.000 posturi în domeniul public -  pentru care ești 
pregătit. Administrația publică înseamnă stabilitate și siguranța 
serviciului și salariului.

Forma de învățământ: cu frecvență
Ocupatii posibile : Profesor de istorie, Cercetător ştiinţific, 

Arheolog, Muzeograf Arhivist

Titlul obținut: Licențiat în Istorie
Durata studiilor: 3 ani

5. Programul de studii universitare de licență: ISTORIE

6. Programul de studii universitare de licență: Pedagogia 
Învățământului Primar Și Preșcolar  

Titlul obţinut: Licenţiat în Pedagogia Învățământului Primar 
Și Preșcolar  

Durata studiilor: 3 ani

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei: Asistent de 
cercetare în pedagogie; Consilier școlar; Consilier învățământ; 
Expert învățământ; Inspector școlar; Mentor; Profesor pentru 
învățământul preșcolar; Profesor pentru învățământul primar; 
Referent de specialitate învățământ; 

Forma de învăţământ: cu frecvență
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Facultăţile UCBFacultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Domeniul: Științe Administrative
Durata de studiu: 2 ani 

1. Programul de studii universitare de master: 
Administrație Publică Europeană 

Specializarea Administrație Publică Europeană este, an de 
an, mai căutată, mai ales de funcționarii care își doresc pregătire 
universitară de calitate, dar și de absolvenții de  Administrație 
publică, Științe economice sau Drept.

3. Programul de studii universitare de master: 
Managementul Poliției Locale
Domeniul: Științe Administrative
Durata de studiu: 2 ani 

Managementul Poliției Locale oferă specializarea oricărui 
angajat în instituțiile de ordine și siguranță publică, dar și a 
oricărui angajat în administrația publică.

Domeniul: Drept

5. Programul de studii universitare de master 
Protecţia Juridică A Persoanei Şi A Patrimoniului Său

Durata studiilor: 3 semestre  

Programul de studii universitare de masterat Protecția Juridică A 
Persoanei Și A Patrimoniului Său are o structurare a conţinuturilor 
disciplinelor cu accent pe dispoziţii ale dreptului internaţional şi 
dreptului Uniunii Europene în scopul pregătirii de specialişti cu solide 
cunoştinţe atât în materia legislaţiei naţionale, dar şi a celei 
internaţionale sau a Uniunii Europene în ceea ce priveşte instituţiile 
juridice specifice protecţiei persoanei şi patrimoniului.

2. Programul de studii universitare de master: 
Administrarea Și Conducerea Unităților De Învățământ
Domeniul: Științe Administrative
Durata de studiu: 2 ani

Administrarea Și Conducerea Unităților De Învățământ este 
specializarea masterală cea mai atractivă la nivelul Universității 
datorită competenței corpului profesoral și calității pregătirii 
studenților.

Domeniul: Relații Internaționale Și Studii Europene
Durata de studiu: 2 ani 

4. Programul de studii universitare de master: 
Securitate Și Relații Internaționale

Securitate Și Relații Internaționale permite continuarea studiilor 
pentru absolvenții de Relații Internaționale și Studii Europene, Științe 
politice, Studii de Securitate etc., asigurând integrarea pe piața muncii 
cu o calificare de înalt nivel în posturi de mare prestigiu.

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 3 semestre 

6. Programul de studii universitare de master: 
Carieră Judiciară

Programul de studii universitare de masterat Carieră Judiciară are 
drept scop aprofundarea cunoştinţelor absolvenţilor facultăţilor cu 
profil juridic dar şi a altor categorii de absolvenţi de învăţământ 
universitar, care îşi vor desfăşura sau îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul sistemului judiciar românesc sau în domenii conexe acestuia. 
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Deschidere şi internaţionalizare

Programul ERASMUS urmăreşte extinderea formelor de cooperare la nivelul învăţământului superior, oferind 
unui număr cât mai mare de instituţii partenere posibilitatea de a participa în proiecte transnaţionale şi de a valorifica 
în interes comun tehnologia informaţională. 

ERASMUS este parte a programului comunitar în educaţie LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-
2013) şi cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este 
sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate 
disciplinele şi domeniile de studiu. 

În prezent, ERASMUS furnizează burse de mobilitate pentru mii de studenţi, punându-se accent pe asigurarea 
recunoaşterii academice a studiilor efectuate. 

= Universitatea Abat Izzet Baysal, Bolu, Turcia

Parteneriate internaționale

= University of Piraeus, Grecia

= Hochschule Fur Management, Essen, Germania

= Universite du Maine, Franta

= Universitatea Fatih, Istanbul, Turcia

= Universitatea de Stat din Moldova
= Universitatea Tehnica a Moldovei

= Universitatea „St. Ivan Rilski” din Sofia, 
Bulgaria

= Universitatea din Nis, Serbia

= Universitatea Tehnica din Krivoi Rog, Ucraina
= Universitatea Tehnica Nationala din Harkov, 

Ucraina

= AUDEM
= Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Parteneriate naționale
= Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca
= Universitatea din Craiova

= Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

= Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
= Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița

= Universitatea Valahia din Târgoviște

= Universitatea din Petroșani

= Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia

= Universitatea din Pitești

= Universitatea Transilvania din Brașov
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Şcoala de Aplicaţie „Spiru Haret” din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Școala de Aplicație răspunde nevoilor de învățare 
ale studenților, care urmează o carieră didactică, 
dezvoltându-le abilitățile și competențele practice de 
predare- învățare, prin simularea, în condiții cât mai 
apropiate de mediu  educațional real, a tuturor 
activităților ce se desfășoară la nivelul unităților 
școlare.

Școala de Aplicație „Spiru Haret” este un proiect 
inovativ, care are ca misiune formarea inițală a 
personalului didactic din învățământul nonuniversitar 
pentru ciclurile preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
terțiar-nonuniversitar și profesional. 

Școala de Aplicație „Spiru Haret” are la bază un 
parteneriat real cu cadrele didactice de înalt 
profesionalism și dăruire din învățământul 
preuniversitar, care alături de corpul profesoral din 
Universitate, se implică în acest delicat demers de 
formare a tinerilor specialiști în educație, facilitându-
le inițierea și integrarea mai ușoară și mai rapidă în 
viitoarea lor activitate didactică.

= formarea abilităților în domeniul proiectării didactice;
= formarea deprinderilor de predare prin utilizarea strategiilor didactice eficiente;

 Școala de Aplicație are ca obiective aplicarea strategiilor subordonate sintagmei „învățăm-făcând”:

= Inițierea în utilizarea formelor și metodelor de evaluare/categorii de vârstă/nivele de învățare;

= inițiere în cunoașterea  particularităților de  vârstă și personalitate a elevilor;

= inițierea în managementul clasei de elevi, management instituțional precum și inspecția școlară;

= formarea deprinderilor  specifice activităților extracurriculare, activităților educative și a gestionării 
timpului;

= inițiere în predarea în condiții speciale de mediu și predare simultană;
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Facultăţile UCB Facultatea de Ştiinţe Economice

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Misiunea de bază a Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de a pregăti 
tinerele cadre în profilul economic necesare economiei naţionale, la un nivel 
comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană. Principalele 
obiective prioritare ale facultăţii răspund exigenţelor Hotărârilor de la 
Bologna şi Berlin, legislaţiei române în domeniul educaţiei, hotărârilor 
ministrului Educaţiei Naţionale şi programului managerial al Rectorului 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. 

Tel: +40253211062
Fax: 40-253-213012
E-Mail: fse@utgjiu.ro

 http://admitere.utgjiu.ro/
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Facultatea de Ştiinţe Economice Facultăţile UCB

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

1. Programul de studii universitare de licență: 
Contabilitate Şi Informatică De Gestiune

Durata studiilor: 3 ani
Titlul obţinut: Licenţiat în Ştiinţe Economice

Forma de învăţământ: cu frecvență

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Cenzor, Consilier financiar-bancar, Expert contabil-verificator, 

Revizor contabil, Referent de specialitate financiar-contabilitate, 
Consultant bugetar, Administrator credite, Lichidator, Auditor 
intern, Analist preţ de revenire/costuri, Controlor de gestiune, Ofiţer 
bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare), Auditor 
intern în sectorul public, Analist investiţii, Analist bancar/societate 
de leasing, Analist financiar, Asistent analist, Administrator baze de 
date, Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea 
economică, Consilier/expert/ inspector/referent/economist în 
economie generală, Consultant în informatică.

Titlul obţinut: Licenţiat  în Ştiinţe Economice

Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani

2. Programul de studii de licență: Economia 
Comerţului, Turismului Şi Serviciilor 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Consilier economic; Director societate comercială; Director 

restaurant; Administrator hotel; Director de hotel; Director de 
motel; Director de camping; Director de sat de vacanţă; Director de 
popas turistic; Director de club (hotelier); Şef agenţie/oficiu turism; 
Conducător de întreprindere mică– patron (girant) în turism; 
Manager în activitatea de turism; Director de agenţie de turism tour -
operatoare/ detailistă/ filială/sucursală; Director de departament 
organizare evenimente; Administrator societate comercială; 
Auditor intern; Consilier/ expert/ inspector/referent/economist în 
comerţ şi marketing; Şef agenţie publicitate; Agent comercial; 
Agent de turism pentru circuite tematice; Agent de turism; Agent de 
asistenţă turistică; Agent de turism tour - operator; Agent turism de 
afaceri; recepţioner de hotel; Şef de recepţie hotel; Guvernantă de 
hotel/etaj; Administrator pensiune turistică; Animator centre de 
vacanţă.

Titlul obţinut: Licenţiat în Ştiinţe Economice
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învăţământ: cu frecvență

3. Programul de studii:  Informatică Economică       

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Administrator reţea de calculatoare; Analist; Asistent de 

cercetare economist în economia generală; Asistent de cercetare în 
informatică; Consultant în informatică; Dezvoltator e-learning   
Programator; Programator de sisteme informatice; Proiectant 
sisteme informatice.
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Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Absolvenţilor D.P.P.P.D. li se eliberează certificat de 
absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în 
calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, 
liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.

D.P.P.P.D. este o structură academică distinctă de 
profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare 
ştiinţifică în domeniu. 

În cadrul D.P.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor 
şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de 
licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, 
precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii 
de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a 
profesorilor din învăţământul primar, preprimar, 
gimnazial, liceal şi postliceal. 

b) nivelul II (de aprofundare), după obţinerea a 30 
credite din nivelul I, după licenţă, cu condiţia absolvirii 
masterului în domeniul diplomei de licenţă si a 
acumulării a 60 de credite finale, având dreptul de a 
ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, 
superior;

Certificarea pentru profesia didactică se obţine la 
două niveluri:

a) nivelul I (iniţial), corespunzător ciclului de licenţă, 
cu acumularea a minim 30 credite transferabile si cu 
acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în 
învăţământul preuniversitar obligatoriu;
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Facultăţile UCB

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
2. Programul de studii de masterat: Managementul Protecției 
Mediului În Industrie 
Domeniul:Ingineria mediului
Durata de studiu: 1,5 ani

Programul oferă posibilitatea absolvenților de a deveni: Inspector 
protecţia mediului, Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia 
mediului, Evaluator și auditor de mediu, Auditor de mediu, Responsabil 
de mediu, Analist de mediu, Inspector de specialitate, Consilier ecolog, 
Inspector pentru conformare ecologică, Specialist documentaţie studii, 
Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului, Analist de mediu, 
Specialist în managementul deșeurilor, Referent de specialitate, Inginer 
ecolog, Inspector de specialitate ecolog.

1. Programul de studii de masterat: Managementul 
Calităţii Fabricaţiei 
Domeniul: Inginerie industrială
Durata de studiu: 1,5 ani

Programul oferă posibilitatea absolvenților de a deveni: Specialist 
in domeniul calităţii, Asistent de cercetare în creația tehnică în 
construcția de mașini, Specialist mentenanță mecanică echipamente 
industriale, Auditor în domeniul calităţii, Analist calitate, Consultant 
sistem de calitate, Programator fabricație/lansator fabricaţie.

3. Programul de studii de masterat: Tehnologii 
Avansate de Producere a Energiei 
Domeniul: Inginerie energetică
Durata de studiu: 1,5 ani

Programul oferă posibilitatea absolvenților de a deveni: 
Manager energetic, Consilier tehnic, Inginer energetică industrială, 
Inginer producţie, Dispecer reţea distribuţie, Proiectant inginer 
energetician, Asistent de cercetare în energetică industrială, Analist 
achiziții/consultant furnizori.

4. Programul de studii universitare de masterat: Conducerea 
avansată a proceselor industriale
Domeniul: Ingineria sistemelor
Durata studiilor: 1,5 ani

Obiectivele programului: aprofundarea cunoştinţelor privind 
procesele şi fenomenele specifice domeniilor industriale, aprofundarea 
programelor şi tehnicilor de programare specifice domeniului de ştiinţă 
ingineresc pentru implementarea aplicaţiilor specifice, analiza proceselor, 
modelarea, simularea şi identificarea acestora, respectiv proiectarea 
structurilor de conducere, aprofundarea, analiza şi interpretarea prin 
documentare folosind surse tipărite şi electronice din domeniu, inclusiv 
într-o limbă de circulaţie internaţională, organizare, comunicare şi 
expertiză  în  domeniu.

Facultatea de Inginerie
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Facultăţile UCB Facultatea de Ştiinţe Economice

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

4. Programul de studii universitare de licență: 
Management
Titlul obţinut: Licenţiat în Ştiinţe Economice
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învăţământ: cu frecvență

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Consilier economic; Director societate comercială; Director 

adjunct societate comercială; Director general societate comercială; 
Director general adjunct societate comercială; Director economist; 
Economist şef; Manager general; Manager; Manager securitatea 
informaţiei; Manager financiar; Manager relaţii financiare externe; 
Manager resurse umane; Manager securitate; Manager informaţii 
pentru afaceri; Manager marketing; Manager achiziţii; Manager 
aprovizionare; Manager relaţii cu furnizorii; Manager proiect; 
Manager de inovare; Manager îmbunătăţire procese; Specialist în 
planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice; 
Administrator societate comercială; Manager de proiect în 
parteneriat public privat; Manager al sistemelor de management al 
calităţii; 

5. Programul de studii de licență: Finanţe Bănci

Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani
Titlul obţinut: Licenţiat  în Ştiinţe Economice

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Consilier/expert/inspector/referent/economist în economie 

generală, Consilier/expert/inspector/ referent/economist în 
gestiunea economică, Referent de specialitate financiar-
contabilitate, Referent bancar/societate de leasing, Referent de 
specialitate asigurari, Dealer, Administrator credite, Administrator 
bancar/produs leasing, Ofiter bancar (credite, marketing, produse si 
servicii bancare), Analist financiar bancar, Analist bancar/societate 
de leasing, Asistent bancar, Economist banca, Manager banca, 
Analist investitii, Consultant plasamente valori mobiliare, Agent 
capital de risc, Specialist control risc, Administrator de risc, 
Inspector financiar-bancar, Inspector asigurari, Comisar principal, 
Analist financiar, Asistent analist, Comisar Garda Financiară etc.
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Facultatea de Ştiinţe Economice Facultăţile UCB

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1. Programul de studii universitare de master 
Control, Audit �i Expertiză Financiar Contabilă 
Domeniul: Contabilitate
Durata de studiu: 2 ani 

Prin elaborarea, concretizarea şi aplicarea programelor 
specializării Control, audit şi expertiză financiar-contabilă, 
masteranzii absolvenţi se pot impune pe piaţa comunitară a forţei de 
muncă, atât printr-o calificare deosebită, cât şi printr-un nivel de 
cultură generală, economică şi financiar-contabilă, care să le 
permită să se adapteze cu uşurinţă în economia şi societatea 
prezentă. De menționat faptul că s-a încheiat cu CECCAR protocol 
de echivalare a examenului de acces la stagiu pentru obținerea 
calității de expert contabil de către absolvenții acestui program, 
începând cu promoția 2017-2019.

Durata studiilor: 2 ani 

2. Programul de studii universitare de master: Bănci �i Asigurări 
Domeniul: Finanțe

Prin elaborarea, concretizarea şi aplicarea programei specializării 
Bănci și Asigurări, absolvenţii se pot impune pe piaţa comunitară a forţei 
de muncă, atât printr-o calificare deosebită, cât şi printr-un nivel de cultură 
generală şi economică, care să le permită să se adapteze cu uşurinţă la 
economia şi societatea bazată pe cunoştinţe.

4. Programul de studii universitare de master 
Antreprenoriat �i Adminstrarea Afacerilor
Domeniul: Administrarea Afacerilor
Durata studiilor: 2 ani

Această specializare de master deschide porţile către companiile 
multinaţionale, instituţiile financiar-bancare, întreprinderile mici şi 
mijlocii, oferind o largă deschidere antreprenorială. „Fie că ai în 
vedere o schimbare de carieră sau doreşti să deţii competenţele 
cheie din domeniul în care activezi, acest program te va ajuta să-ţi 
urmezi drumul către succesul deplin în carieră”.

Programul de master Antreprenoriat şi Administrarea 
Afacerilor conferă abilităţile necesare pentru cei care aspiră la 
poziţii manageriale superioare. 

Durata studiilor: 2 ani

3. Programul de studii universitare de master 
Managementul Dezvoltării Afacerilor  
Domeniul: Management

Facultatea de Ştiinţe Economice prin programul de master 
Managementul Dezvoltării Afacerilor pregăteşte manageri polivalenţi: 
persoane care posedă talentul de a conduce şi capacitatea de a învăţa pe 
întreg parcursul vieţii. 

Această specializare de master deschide porţile către companiile 
multinaţionale, instituţiile financiar-bancare, întreprinderile mici şi 
mijlocii, oferind o largă deschidere antreprenorială. 
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Facultăţile UCB Facultatea de Inginerie

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

5. Programul de studii de licență: Inginerie Medicală

Durata de studiu: 4 ani
Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe inginerești

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:

Ocupaţii noi propuse pentru a fi introduse în COR: Inginer 
de execuţie (tehnolog), Inginer de exploatare (achiziţii, 
întreţ inere) ,  Inginer  formator (pentru învăţământ 
preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele 
psiho - pedagogice 1 şi 2), Asistent de cercetare in domeniul 
bioingineriei, Inginer proiectant de aparatura medicală, 
Consultant tehnic in domeniul bioingineriei.

Inginer clinic, Bioinginer medical. 

Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe inginerești

4. Programul de studii de licență: Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini

Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata de studiu: 4 ani

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Inginer de cercetare în Tehnologia construcțiilor de mașini, 

Inginer montaj, Inginer mecanica fina, Specialist mentenanță 
mecanică echipamente industriale, Inginer/subinginer tehnolog 
prelucrări mecanice, Instructor sistem de producție, Programator 
fabricație/lansator fabricație, Analist cumpărări/consultant 
furnizori, Specialist în domeniul calității, Inginer mecanic, 
Inginer în industrializarea lemnului, Consilier inginer mecanic, 
Referent de specialitate inginer mecanic, Proiectant inginer 
mecanic, Inginer electromecanic, Proiectant inginer 
electromecanic, Inginer mașini-unelte, Inginer autovehicule 
rutiere, Designer industrial.
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Facultatea de Inginerie Facultăţile UCB

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Durata de studiu: 4 ani
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe inginerești
2. Programul de studii de licență: Managementul Energiei

Forma de învăţământ: cu frecvență

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Inginer energetică industrială, Inginer producţie, Manager energetic, 

Dispecer reţea distribuţie, Proiectant inginer energetician, Asistent de 
cercetare în energetică industrială, Consilier tehnic, Analist 
achiziții/consultant furnizori.

3. Programul de studii de licență: Automatică şi Informatică 
Aplicată

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe inginerești
Durata de studiu: 4 ani

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Inginer automatist, Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare, 

Administrator de retea de calculatoare (inginer de sistem), Administrator 
baze de date, Inginer de sistem software, Manager proiect informatic, 
Specialist mentenanţa electromecanică-automatică echipamente 
industriale, Asistent de cercetare în automatică, Programator, Proiectant 
sisteme informatice.

Analist în turism, Antreprenor în economia social, Conducător 
întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră, comerț şi 
restaurant, Consilier orientare privind cariera , Consultant în 
domeniul forţei de muncă, Director comercial , Director de 
departament alimentaţie, Director de departament catering, Director 
de departament organizare evenimente, Director vânzări, Ghid 
turism ecvestru, Inginer economist, Inspector calitate producţie 
culinară, Specialist în domeniul calitătii, Tehnolog alimentaţie 
publică, Şef birou aprovizionare-desfacere/marketing /logistică 
/aprovizionare-desfacere.

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:

1. Programul de studii de licență: Inginerie și 
Management În Alimentația Publică și Agroturism 
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe inginerești

Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata de studiu: 4 ani
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Facultăţile UCB Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale este o componentă 
structurală a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, a cărei 
misiune este complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de cercetare. 
Conducerea Facultății de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale acţionează 
pentru promovarea spiritului academic european al integrităţii 
profesionale şi competiţiei ştiinţifice atât pentru personalul didactic, cât şi 
pentru studenţi şi cercetători.

Municipiul Târgu-Jiu şi judeţul Gorj are o activitate sportivă intensă, 
datorată numeroaselor asociaţii şi cluburi sportive pentru copii, tineri şi 
seniori, a unui Liceu cu Program Sportiv şi a unui Club Sportiv Şcolar cu 
performanţe sportive semnificative la diferite discipline şi ramuri 
sportive. Acesta a fost motivul determinant pentru organizarea unei forme 
de învăţământ superior în domeniul Ştiinţei sportului şi a educaţiei fizice 
în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Este o datorie de onoare pentru a continua prin forme educaţionale, nu 
numai pur sportive, această activitate a cluburilor şi asociaţiilor sportive.

Tel: +40 253 223197, Fax: +40 253 223197
E-Mail: fefs@utgjiu.ro

 http://admitere.utgjiu.ro/
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Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale Facultăţile UCB

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1. Programul de studii de licenţă: Educaţie Fizică Şi 
Sportivă 
Titlul obţinut: Licenţiat în educație fizică și sport
Durata de studiu: 3 ani
Forma de învăţământ: cu frecvență

Acest program de studii de licență pregăteşte studenţi pentru a 
deveni profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, instructori 
sportivi cu misiunea de a educa, din punct de vedere fizic, copiii şi 
adolescenţii din toate ciclurile de învăţământ. Educaţia fizică la 
toate vârstele, pentru menţinerea unei stări optime de sănătate, este o 
altă misiune a viitorilor profesori de educaţie fizică.

2. Programul de studii de licenţă: Kinetoterapie �i Motricitate 
Specială

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul obţinut: Licenţiat în kinetoterapie şi motricitate specială
Durata de studiu: 3 ani

Misiunea  de  bază  a  programului  de  s tudi i  de  l icenţă 
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ este aceea de a 
pregăti şi forma specialiştii în kinetoterapie şi motricitatea persoanelor cu 
disabilităţi cu competenţe teoretice şi aplicative în domeniul educaţiei 
fizice şi sportului şi a diversităţii activităţilor de servicii în plină 
ascensiune pentru populaţie, tot acest proces derulându-se pe baze inter şi 
multidisciplinare. Ocupaţii posibile: Kinetoterapeut; Profesor de cultura 
fizica medicala, profesor kinetoterapeut, ergoterapeut (cu studii 
superioare de specialitate), educator în unităţi de handicapaţi (cu studii 
superioare de specialitate), instructor - educator în unităţi de handicapaţi 
(cu studii superioare de specialitate), asistent de cercetare în 
kinetoterapie, coordonator complex de recuperare.

Durata de studiu: 4 ani

3. Programul de studii de licenţă: Asistenţă 
Medicală Generală 

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul obţinut: Asistent medial generalist licențiat

Programul apartine domeniului specific nursingului şi îşi propune să pregătească specialişti capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a stării de 
sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european dar şi din afara acestuia, cunoscând şi aplicând procesul specific de nursing; 
de a forma specialişti cu aptitudini în domeniile de cercetare din nursing, ceea ce va permite ridicarea la rang de ştiinţă a acestei profesii; de a 
identifica, sprijini şi facilita participarea nemijlocita a absolvenţilor la procesul educaţional pentru viitorii studenţi, introducând treptat în procesul 
didactic; nu în ultimul rând, de a se alinia la cele mai moderne tehnici şi modalităţi de predare a cunoştinţelor profesiona-le, aptitudinilor tehnico-
medicale şi de comunicare cu scopul de a învăţa tinerii să protejeze viaţa, sănătatea şi să îngrijească omul prin abordare holistică bio-psiho-socială.

Programul de studii universitare de licenţă ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ are ca misiune pregătirea tinerele cadre în domeniul 
sănătăţii, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană. 
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Facultăţile UCB Facultatea de Inginerie

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Tel: 40-253-215848, Fax: 40-253-215794
E-Mail: ing@utgjiu.ro

 http://admitere.utgjiu.ro/

Facultatea de Inginerie a Universităţii “Constantin Brâncuşi” 
din Târgu-Jiu şi-a început activitatea în anul universitar 1992/1993, 
având în componenţa sa două specializări: Centrale termoelectrice 
şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Ulterior, facultatea s-a 
dezvoltat și în prezent are acreditate și autorizate mai multe 
programe de studii universitare de licență și de masterat.

Facultatea de Inginerie a avut ca fundament, la înfiinţare, 
experienţa didactică şi ştiinţifică universitară acumulată pe durata a 
20 de ani de funcţionare la Târgu-Jiu, începând cu anul 1972, a 
secţiilor de subingineri, Centrale termoelectrice şi Utilaje pentru 
industria materialelor de construcţii aparţinând, Universității 
din Craiova.

Începând cu anul universitar 1991/1992, la Târgu-Jiu au 
funcţionat şi două secţii de ingineri, Centrale termoelectrice şi 
Tehnologia construcţiilor de maşini ale Universităţii din Craiova.
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Facultăţile UCB Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale

 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul obţinut: Moașe licențiat
Durata de studiu: 4 ani

4. Programul de studii de licenţă: Moașe

Misiunea de bază a programului de studii de licenţă Moașe este 
cea didactică şi de cercetare ştiinţifică în pregătirea de specialişti în 
domeniile specifice moaşelor. Pregătirea specialiştilor capabili să 
satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor 
din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european dar şi din afara 
acestuia, cunoscând şi aplicând procesul specific moaşelor; 
formarea specialiştilor cu aptitudini în domeniile de cercetare din 
nursing şi moaşe, ceea ce va permite ridicarea la rang de știință a 
acestei profesii.

Forma de învăţământ: cu frecvență

5. Programul de studii de licenţă: Asistenţă de Farmacie 

Durata de studiu: 3 ani
Titlul obţinut: Asistent de farmacie licențiat

Învăţământul se desfăşoară pe baza sistemului european de 
credite transferabile, studenţii parcurgând în mod facultativ un 
modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la 
toate nivelele de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Misiunea didactică și de cercetare ştiinţifică a programului de 
studii de licenţă Asistenţă de Farmacie este dată de asigurarea 
competenţelor profesionale şi transversale necesare calificării de 
tehnician de farmacie / asistent de farmacie  licenţiat.
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2. Programul de studii de masterat: Ştiinţa 
Motricităţii În Activităţi Didactice �i de Timp Liber
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata de studiu: 2 ani

Obiectivele principale sunt concentrate pe obţinerea unor 
abilităţi teoretice generale, caracteristice profesiei de cadru 
didactic, dar şi pe asimilarea unor competenţe practice necesare 
absolvenţilor pentru a-şi desfăşura activitatea în orice sector social 
specific: şcoli, licee, universităţi, cluburi sportive de performanţă şi 
mare performanţă, cluburi sportive şcolare, cluburi sportive 
universitare, direcţii de tineret şi sport judeţene, cluburi de recreere, 
cluburi de fitness.

1. Programul de studii de masterat: Kinetoterapia În 
Afecţiunile Ortopedice �i �n Traumatologia Sportivă 
(kaots)

Durata de studiu: 2 ani
Domeniul: Kinetoterapie și motricitate specială

Organizarea acestui program se constituie într-o continuitate a 
Ciclului I de Studii de Licenţă, care aprofundează pe un registru 
superior, pregătirea specialiştilor conform, cerinţelor sociale 
actuale.

Programul este deschis absolvenţilor licenţiaţi (specializarea 
Kinetoterapie şi Motricitate Specială) din Ciclul I de studii, ai 
Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, din 
Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”, din Târgu-Jiu sau de la alte 
instituţii de învăţământ superior.
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