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

FACILITĂȚI SAU CONDIȚII SPECIALE

Facultatea de Științe Economice va scoate la concurs cel puțin un loc gratuit pentru studii
universitare de licență (finanțat din venituri proprii) pentru candidați proveniți din casele de copii
sau centre de plasament familial. Acest loc va fi suplimentar numărului de locuri finanțate de la
bugetul de stat, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare a programului respectiv.
Candidații, absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut performanțe la
olimpiade și concursuri școlare de nivel național și internațional în domeniul pentru care
candidează, pot fi admiși fără concurs la studiile universitare de licență (fără susținerea concursului
de admitere), în cadrul cifrei de școlarizare aprobate prin Ordin al M.E.N. pentru locurile finanțate
de la bugetul de stat, în următoarele condiții:
a) În cazul concursurilor internaționale, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care
au fost distinși, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut:
- distincții la olimpiadele școlare internaționale în cel puțin unul din ultimii 2 ani de studiu;
- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare internaționale în unul din ultimii 3 ani de
studiu.
b) În cazul concursurilor naționale sau pe grupe de țări, la specializări corespunzătoare
disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut
premiile I, II, III la concursurile recunoscute de Ministerul de Resort, în unul din ultimii 2 ani de
studiu.
c) Candidații care au obținut performanțele de mai sus pe timpul studiilor liceale beneficiază
de facilitățile de mai sus într-o perioadă de maximum 3 ani de la absolvirea liceului.
d) Candidații care au absolvit un liceu situat în mediul rural participă la concurs, prioritar pe locuri
bugetate special alocate de Ministerul de Resort și / sau secundar, pe celelalte locuri bugetate și cu
taxă. Pe locurile alocate absolvenților care au absolvit un liceu situat în mediul rural nu pot
candida absolvenții liceelor din mediul urban. Condițiile de admitere sunt aceleași ca și la ceilalți
candidați, respectiv, media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată (20%
nota obținută la prima probă cu notă a Examenului de Bacalaureat și 80% media generală a
Examenului de Bacalaureat). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. În caz de
egalitate de medie de admitere, pentru departajare, indiferent de forma de absolvire, se aplică
succesiv următoarele criterii de departajare:
- criteriul I: media generală a examenului de bacalaureat;
- criteriul II: nota de la prima probă cu notă a examenului de bacalaureat.
Clasificarea în vederea ocupării unui loc se realizează în funcție de media generală de admitere și
de opțiunile exprimate la înscriere cu privire la programele de studii. Condițiile de departajare sunt
aceleași ca și la ceilalți candidați (respectiv, se aplică succesiv următoarele criterii:
- criteriul I: media din timpul anilor de studiu;
- criteriul II: nota probei I a examenului de licență / diplomă;
- criteriul III: media aritmetică a probelor examenului de Bacalaureat.
În situația în care, în urma distribuirii, acești candidați nu vor ocupa un loc special alocat, ei
vor fi redistribuiți, în ordinea mediilor și a opțiunilor pe celelalte locuri, cu același dosar, conform
fișei de înscriere completată.
Candidații, absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut performanțe la
olimpiade și concursuri școlare de nivel național și internațional în domeniul pentru care
candidează, nu sunt scutiți de plata taxelor de înscriere.
Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de
mai sus, se stabilesc de către Consiliul facultății și se aduc la cunoștință comisiei tehnice de
admitere.
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