
 

 
 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

UNIVERSITATEA"CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU-JIU 

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 

PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 
 

Programul de studii Cifra de școlarizare Durata    Nr. credite 

Drept 30 locuri 4 semestre 120 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar 30 locuri 4 semestre 120 

Limbă și literatură română 30 locuri 4 semestre 120 

Limbă și literatură engleză 30 locuri 4 semestre 120 
 

SUSȚINUTE FINANCIAR PRIN PROIECTUL ROSE 
 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII 

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor prezenta un dosar tip mapă, care 

trebuie să conţină următoarele acte: 

a)  formular tip de înscriere; 

b) diplomă de licenţă sau echivalentă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă care 

însoțește diploma de licență, în original, sau copie certificată conform cu originalul, de către 

membrii comisiei tehnice de admitere; adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licență  

în care se menţionează media generală a examenului de licenţă, notele obținute la probele 

examenului de licență, mediile obţinute în anii de studiu și termenul de valabilitate pentru 

candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile februarie 2022 și iulie 2022 în 

original, sau copie certificată conform cu originalul, de către membrii comisiei tehnice de 

admitere; 

c) diplomă de bacalaureat, în original sau copie certificată conform cu originalul, de către 

membrii comisiei de admitere; 

d) adeverinţă de la locul de muncă, din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi 

disciplinele predate (în original); 

e) copie de pe certificatul de naştere, certificată conform cu originalul, de către membrii 

comisiei de admitere; 

f) copie buletin/carte de identitate, certificat conform cu originalul, de către membrii 

comisiei de admitere; 

g) adeverinţă medicală care să menţioneze starea de sănătate a candidatului şi că este apt 

pentru continuarea studiilor; 

h) copie de pe certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite, certificată conform cu 

originalul, de către membrii comisiei de admitere. 
 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ADMITERII  

Sesiunea septembrie 2022 

Înscrierea candidaților 15-  26 septembrie - luni-vineri: 9-17  

                                sâmbătă 9-13 

Afișarea rezultatelor parțiale 26 septembrie 

Depunerea și soluționarea contestațiilor 27 septembrie 

Afișare rezultate după contestații 27 septembrie 

Confirmarea locurilor ocupate 27   29 septembrie, 9-17 

 
ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIN STRADA VICTORIEI NR. 24, AMFITEATRUL „GROGORE IUNIAN”. 


