MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU
Facultatea de Ştiinţe Economice

PERIOADELE SESIUNILOR DE ADMITERE

(depunere dosar fizic sau online: 04 iulie 2022 -27 iulie 2022, exclusiv
duminica)
Concursul de admitere în învățământul superior la Facultatea de Științe Economice din
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu se organizează în două sesiuni, în condiții identice,
înainte de începerea anului universitar 2022-2023.
Prima sesiune a concursului de admitere se va desfășura în lunile iulie – august 2022.
Pentru locurile neocupate după prima sesiune și cele vacantate după încheierea primei sesiuni, prin
retragerea unor candidați admiși, se va organiza cea de-a doua sesiune a concursului de admitere în luna
septembrie 2022 (numai pentru acele domenii / specializări la care rămân locuri neocupate după prima
sesiune).
Calendarul celor două sesiuni de admitere cuprinzând perioadele de înscriere și comunicarea
rezultatelor parțiale / finale ale sesiunii de admitere, sunt:
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Activitatea
Înscrierea candidaților
Testarea candidaților (întrebări tip grilă)
Afișarea rezultatelor după testare
Depunerea și soluționarea contestațiilor
Afișare rezultate după contestații
Confirmarea locurilor ocupate
Prima redistribuire după confirmare și
afișarea rezultatelor parțiale, depunerea și
soluționarea
contestațiilor,
afișarea
rezultatelor după contestații
Confirmarea locurilor ocupate după prima
redistribuire
A doua redistribuire după confirmare și
afișarea rezultatelor parțiale
Depunerea și soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor după contestații
Confirmarea locurilor ocupate după a doua
redistribuire
Depunerea cererilor în vederea redistribuirii
de către candidații aflați pe lista de potențial
admiși
A treia redistribuire și afișarea rezultatelor
finale
Depunerea și soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor după contestații

1

Sesiunea
iulie 2022
04 - 27 iulie,
exclusiv duminica
27 iulie
27 iulie
28 iulie
28 iulie
28 - 29 iulie
29 iulie

Sesiunea
septembrie 2022
5-21 septembrie,
exclusiv duminica
21 septembrie
21 septembrie
22 septembrie
22 septembrie
22 - 23 septembrie
23 septembrie

29 iulie

23-24 septembrie

29 iulie

24 septembrie

29 iulie
29 iulie
29 - 30 iulie

24 septembrie

30 iulie

24 septembrie

30 iulie

24 septembrie

30 iulie
30 iulie

24 septembrie

24 septembrie
24 septembrie

24 septembrie

