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;
- Manifestări stiinţifice și culturale
studenţesti,
organizate
cu
sprijinul
facultăţii
- Posibilitatea realizării voluntariatului
considerat experientă în muncă;

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

UNIVERSITATE DE STAT,
ACREDITATĂ INSTITUȚIONAL

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE

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

A CONCURSULUI DE ADMITERE


Sesiunea septembrie 2019

03.09.2019
14.09.2019

înscrierea candidaţilor la sediul
Facultăţii

14.09.2019

Testarea candidatilor – doar pentru
masterat

14.09.2019

afişarea rezultatelor parţiale

15.09.2019

Depunerea si solutionarea
contestaţii

15.09.2019

Afisarea rezultatelor după
contestaţii

15.09.2019 18.09.2019

confirmare locuri ocupate

18.09.2019

redistribuirea candidaţilor şi
afişarea rezultatelor

19-21.09.2019

confirmare locuri după
redistribuire

21.09.2019

afişare rezultate după
redistribuire

22-23.09.2019

confirmare locuri după
redistribuire

23.09.2019

afişarea rezultatelor finale.

-

-

cererea/fişa tip de înscriere;
diploma de bacalaureat / adeverinţă de absolvire în
original;
certificatul de naştere;
adeverinţă medicală; din care să rezulte că sunt apți
pentru profilul sau specializarea la care concurează
carte de identitate;
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;
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta,
în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii care
doresc să urmeze a doua specializare), respectiv
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi
forma de finanţare (pentru studenţii care urmează a
doua specializare);
candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o
recomandare scrisă din partea preşedintelui unei
organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată
legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea
rromilor.

Pentru studii universitare de masterat, forma de
învăţământ cu frecventa (IF):

- alături de actele enumerate mai sus, se depune
diploma de licenţă sau echivalentă acesteia însoţită
de suplimentul de diplomă şi adeverinţa eliberată de
facultatea la care se află originalul, pentru
candidaţii care intenţionează să urmeze două
specializări în acelaşi timp.

