Acteleănecesareăînscrieriiă– studii universitare de licen
Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosarădeăînscriere care
trebuie să conţină:
1. fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect ,
2. declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte
dacă acesta a mai beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior
în regim fără taxă, şi dacă da, să consemneze şi perioada în care a
beneficiat,
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau copie legalizată, sau adeverinţa eliberată de liceu în care
se menţionează notele obţinute la examenul de bacalaureat, media
generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu s-a eliberat diploma pentru
candidaţii care promovează examenul de bacalaureat în sesiunea
iunie-iulie 2015 sau în sesiunea august-septembrie 2015,
4. foaie matricolă liceu, legalizare;
5. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta /diploma de absolvire,
pentru candidaţii care doresc să urmeze a doua specializare /
continuări de studii, în original sau copie legalizată,
6. foaia matricolă / supliment la diplomă copie legalizată, pentru
candidaţii la a doua facultate şi continuări de studii,
7. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
judecătorească),
8. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1. din care să rezulte că sunt apţi
pentru profilul sau specializarea la care concurează.
Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate
de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională
din centrele universitare unde vor susţine concursul de admitere (şi
nu din judeţul de domiciliu).
În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul
deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor
medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul M.S. nr.
427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine
consecinţele instituţionale în vigoare.
Adeverinţele medicale ale candidaţilor cu afecţiuni cronice vor fi vizate
de medicii Policlinicii Târgu Jiu.
9. două fotografii color tip buletin, pe hârtie fotografică;
10. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de
finanţare (pentru studenţii care urmează concomitent a doua
specializare);
11. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de
admitere;

12. copii după certificatele de deces în cazul copiilor orfani de
ambii părinţi;
13. adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de
plasament sau plasament familial;
14. copie după certificatul de deces al unui părinte, în cazul
candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului
acestuia ca erou martir în Revoluţia din Decembrie 1989;
15. copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu
valabilitate legală, în cazul candidaţilor răniţi în lupta pentru
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
16. candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare
scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice,
culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă
apatenenţa la comunitatea romilor.

Ciclul II – studii universitare de masterat (durată trei
semestre)

Domeniul
de licenţă
Inginerie
energetică
Ingineria
sistemelor
Inginerie
industrială
Ingineria
mediului
TOTAL

Programe de studii de
master universitar
Tehnologii avansate
de producere a
energiei
Conducerea avansată
a proceselor
industriale
Managementul
asigurarii calitatii
Managementul
protecţiei mediului în
industrie

Locuri fără taxă
Fara
taxa

Cu
taxa

0

15

0

13

0

14

0

15
57

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani)
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Locuri pentru
admitere sesiunea
septembrie

TOTAL

Acteănecesareăînscrieriiă– studii universitare de
masterat
Candida iiăseăînscriuăpeăbazaăunuiădosarădeăînscriereă
careătrebuieăs ăcon in :
1.fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere
completată corect cu toate rubricile;
2.diploma de licenţă sau echivalent al acesteia, în
original sau copie legalizată, însoţită de adeverinţa
(eliberată de facultatea la care se află originalul, pentru
candidaţii care urmează două specializări în acelaşi
timp);
3.diploma de bacalaureat în copie legalizată;
4.foaia matricolă / supliment la diplomă în copie
legalizată;
5.certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este
cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui
(căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);
6.adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apţi
pentru profilul sau specializarea la care concurează;
7.copie după buletin/carte de identitate,
8.două fotografii color tip buletin, pe hârtie fotografică,
9.chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la
concursul de admitere.

Selecţia candidaţilor la ciclul I - studii universitare de licenţă
se va face pe bază de concurs de dosare, media de
admitere calculându-se astfel:
media aritmetică a probelor examenului de bacalaureat;
în caz de egalitate de medie de admitere, pentru
departajare, indiferent de forma de absolvire, criteriul de
departajare este nota obţinută la proba obligatorie limba
română (scris), dacă egalitatea se menţine, departajarea se
va face după nota obţinută la proba obligatorie a profilului,
iar dacă în continuare egalitatea se menţine, departajarea se
va face după nota obţinută la proba la alegere a profilului.
Selecţia candidaţilor la ciclul II - studii universitare
de masterat se va face pe bază de concurs de dosare,
media de admitere calculându-se astfel:
media examenului de finalizare a studiilor
(licenţă/diplomă);
în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de
media la bacalaureat, iar în cazul menţinerii egalităţii se va
face departajarea după nota la proba de specialitate a
profilului.

Conducerea facult ți:
Decan:
Prof.univ.dr.ing. Cristinel Racoceanu
Prodecan:
Ş.l.dr.ing. Alin St ncioiuă
Secretarăşefăfacultate:
Ing. Corina Natalia Chiroiu
Seăacord ăscutiriădeătax ădeăînscriereăpentru:

copiiiă personaluluiă didactică (înă activitate,ă
pensionar sau decedat)

candida iiăorfaniădeăambiiăp rin i, cei proveni i de
la centrele de plasament sau din plasament familial, copiii eroilormartiri ai Revolu iei,ă precumă şiă candida iiă r ni iă înă timpulăă
Revolu iei din Decembrie 1989.

MINISTERUL EDUCA IEI ŞIă
CERCET RIIăŞTIIN IFICE
UNIVERSITATEA “CONSTANTINă
BRÂNCUŞI” DINăTÂRGUăJIU
Universitateădeăstat,ăacreditat ă
institu ional

Facultatea de Inginerie
Învăţământ universitar
din 1972

Facilit i oferite studen ilor:

Mobilit i studen eştiăînăcadrulăprogramuluiăERASMUSă(studen ii
potăstudiaălaăunivesit i din Eropa).
Centrul ECDL din cadrul Facult ii de Inginerie organizeaz
cursuri acreditate pentru ob inerea Permisului European de Conducere a
Computerului.
ECDL a conceput un portofoliuădeăcertific ri:
ECDL Complet – 7 module:
1. Concepteădeăbaz ăaleătehnologieiăinforma iei
2. Utilizareaăcomputeruluiăşiăorganizareaăfişierelor
3. Procesare de text – Word
4. Calcul tabelar – Excel
5. Baze de date – Acces
6. Prezent riă– PowerPoint
7. Informa ieăşiăcomunicare – Internetăşiăe-mail
ECDL Start – 4 module:ă2,3ăşiă7ăobligatoriiăşiăunulălaăalegereădină1,4,5ăăşiă6.
ECDL Avansat – pentruă ceiă careă voră s ă dovedeasc ă dobândireaă unoră
cunoştin eă aprofundateă şiă cuă ună gradă maiă mareă deă dificultateă înă cazul
modulelor 3,4,5ă şiă 6.ă Permisulă ECDLă Avansată seă ob ine separat pentru
fiecare din aceste module.
ECDL CAD – seăadreseaz ăutilizatorilorădeăaplica iiăînăproiectareaăasistat ă
de calculator.
ECDL WebStarter – pentruăceiăcareădorescăs ăcreeze şiăs ăîntre in ăsite-uri
web.
ECDL ImageMaker – seăadreseaz ăcelorăcareăăvorăs ăcreezeăşiăs ăfoloseasc ă
imagini digitale.
Not : ConformăOrdinuluiăNr.ă5794/29.10/2009ăseăaprob ăMetodologiaădeă
recunoaştereă şiă echivalareă aă rezultateloră ob inute la examenele cu
recunoaştereă european ă pentru certificarea competen elor digitale cu
proba de evaluare a competen elor digitale, din cadrul examenului de
bacalaureat.
-

Calendarul concursului de admitere pentru
cursuriădeălicen ăși master
Sesiunea Septembrie 2015
 Înscrierea candidaţilor: 07-14 septembrie 2015
 Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 14-15
septembrie 2015 Afişare rezultate parţiale: 15 septembrie
2015
 Confirmarea locurilor ocupate: 16-17 septembrie 2015
 Prima redistribuire a candidaţilor: 17 septembrie 2015
 Confirmarea locurilor după prima redistribuire: 18
septembrie 2015
 A doua redistribuire a candidaţilor: 18 septembrie 2015
 Confirmarea locurilor după a doua redistribuire: 19
septembrie 2015 Depunerea cererilor pentru locurile rămase
neocupate după cele două redistribuiri: 20 septembrie 2015
 Redistribuirea pe bază de cerere: 20 septembrie 2015
 Confirmarea locurilor după redistribuirea la cerere: 21
septembrie 2015
 Contestaţii: 22 septembrie 2015
 Afişarea rezultatelor finale: 22 septembrie 2015

Adresa: Str. Calea Eroilor, nr. 30
Târgu Jiu, Gorj, 210135
Telefon: 0253 – 213509, 0253 - 215848
Fax:
0253 - 214462
E-mail: ing@utgjiu.ro
Web:
http://www.utgjiu.ro/ing
Admitere: http://admitere.utgjiu.ro/

