Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative

METODOLOGIE
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative
pentru anul universitar 2015-2016
I. CONDIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII
1. Concursul de admitere la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe
Administrative se organizează pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (granturi de studii) şi
pe locuri cu taxă.
În cadrul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative se constituie
Comisia de admitere, care coordonează activităţile de prezentare şi informare prin toate mijloacele
de comunicare existente,

asigură înfiinţarea unor puncte de informare cu privire la

desfăşurarea admiterii, organizează vizite în liceele din judeţ, asigură promovarea ofertei
educaţionale a facultăţii în toate domeniile de interes.
2. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. La admiterea în ciclul de studii
universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii
universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004) precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau
echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995).
4. Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare, în regim cu/fără
taxă, aceştia având obligativitatea să declare la înscriere dacă au urmat alte specializări şi
perioadele în care au fost susţinute financiar de la bugetul de stat.
5. Candidaţii care doresc să urmeze două specializări de masterat, simultan, la Facultatea de
Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative trebuie să depună două dosare de înscriere.
6. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular au dreptul să
se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, după cum urmează:
a. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare
va fi în regim cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul particular sau
cel de stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim fără taxă, în urma reuşitei pe loc
bugetat la concursul de admitere.
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Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu beneficiază de:
 reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la fiecare specializare, în cazul în care urmează
simultan două specializări în regim cu taxă;
 reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la specializarea urmată în regim cu taxă, în cazul în
care urmează simultan

două specializări, din care una în regim cu taxă şi cealaltă în regim fără

taxă.
8. (1) Pentru candidaţii admişi la a doua facultate/specializare, care solicită echivalarea
şi înmatricularea în an superior anului I, aceştia vor putea ocupa doar locuri cu taxă.
(2) Candidatul, admis în condiţiile alin. 1, va fi înmatriculat în anul de studii superior
celui în care realizează, prin echivalare, pe baza sistemului de credite transferabile a minim 25 de
credite din totalul de 60 de credite aferente fiecărui an de studiu, în conformitate cu planul de
învăţământ al specializării respective dar nu mai mult de penultimul an de studii.
(3) Echivalarea se realizează în timpul admiterii, conform reglementărilor în vigoare, de
către directorul de departament care are în coordonare specializarea, la solicitarea preşedintelui şi
cu sprijinul secretarului comisiei de admitere. Directorii de departamente propun anul de
înmatriculare.
9. Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă pe durata anului I în funcţie de
rezultatele obţinute la concursul de admitere. Din anul II de studiu, se va face o redistribuire a
locurilor finanţate de la bugetul de stat. Ocuparea anuală a locurilor bugetate va fi prevăzută în
contractul de şcolarizare încheiat de facultate cu fiecare student admis în anul I pe loc bugetat sau
cu taxă. Standardele de performanţă şi criteriile de departajare pentru ocuparea locurilor finanţate
de la bugetul de stat pentru Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative
sunt precizate în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.
10.

1) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut

performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere,
pe locuri alocate de către M.E.N. la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost
distinşi în următoarele condiţii:
a.

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:
- distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel

continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din
ultimii patru ani de studii.
b.

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:

-

premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări,

recunoscute de M.E.N., în cel puţin unul din ultimul doi ani de şcolarizare.
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c. candidaţii care au obţinut performanţele de mai sus pe timpul studiilor liceale beneficiază
de facilităţile de mai sus într-o perioadă de maximum 3 ani de la absolvirea liceului.
2) Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de
mai sus, se stabilesc de către Consiliul Facultăţii.
11. Şcolarizarea pentru un program de studiu, se va efectua doar dacă există un număr
suficient de

opţiuni pentru

constituirea

formaţiunilor de studiu în

conformitate

cu

reglementările în vigoare. În caz contrar candidaţii vor fi redistribuiţi pe bază de cerere la alte
programe de studiu.
Eventualele contestaţii se depun în termenul prevăzut în calendarul admiterii la
Secretariatul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative.
12. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare la sediul facultăţii, de către
Comisia de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul
concursului la admitere rămâne definitiv.
13. Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere au obligaţia să se
prezinte la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative la începutul anului
universitar pentru a plăti taxa de înmatriculare în anul I şi pentru a încheia contractul de studii.
II. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1. Admiterea la studiile universitare de licenţă se desfăşoară pe bază de concurs de dosare şi
va avea loc în două sesiuni:
 iulie;
 septembrie (în situaţia în care rămân locuri neocupate după sesiunea iulie), conform
unui calendar care este parte integrantă a prezentei metodologii.
2. Dosarul de concurs va fi depus de către candidat la Comisia de admitere şi va cuprinde
următoarele acte necesare înscrierii:
a. fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere;
b. declaraţie pe proprie răspundere a candidatului din care să rezulte dacă acesta a mai
beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior subvenţionată de la buget, şi dacă
da, să consemneze şi numărul semestrelor1;
c. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverinţă de absolvire pentru
absolvenţii de bacalaureat din 2015), original sau copie legalizată;
d. foaia matricolă / supliment la diplomă în copie legalizată;
e. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire, în
1

această declaraţie se află pe fişa de înscriere
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original sau copie legalizată, pentru candidaţii care doresc să urmeze a doua
specializare;
f. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare
privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);
g. copie xerox B.I./ C.I.;
h. adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare, medicul de familie sau
dispensarul teritorial sau de întreprindere - după caz - de care aparţin din care să
rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care concurează;
i. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;
j. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a
doua specializare);
k. 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 (Tg-Jiu). În adeverinţele respective se va menţiona
gradul deficienţelor în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale din
Ordinul MS nr. 39-2000. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele
instituţionale în vigoare. Adeverinţele medicale ale candidaţilor cu afecţiuni cronice
vor fi vizate de medicii policlinicii Tg-Jiu;
l. două fotografii tip paşaport;
m. Candidaţii de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui
unei organizaţii civice, culturale sau politice , înregistrată legal, prin care se atestă
apartenenţa la etnia rromă;
n. declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să
depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate în parte, următoarele acte: diploma
de bacalaureat în original pentru confirmarea locurilor finanțate prin granturi de studii
şi diploma în original sau copia legalizată însoţită de adeverinţa din care să rezulte că
ocupă un loc finanțat prin granturi de studii la altă universitate şi chitanţa de achitare a
unei tranşe din taxa de şcolarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă;
o. dosar mapă de carton.

Pentru continuare de studii, dosarul va cuprinde:
a. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate
corect;
b. diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată. Absolvenţii Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu pot depune la dosarul de înscriere în locul copiei
legalizate după diploma de bacalaureat o adeverinţă din care să reiasă că diploma de
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bacalaureat se află la secretariatul Facultăţii;
c. diploma de absolvire sau echivalentă cu media anilor de studii şi a examenului de
absolvire, în original sau copie legalizată;
d. foaia

matricolă/supliment

la

diplomă

aferentă

diplomei

de

absolvire

a

facultăţii/colegiului, în original sau copie legalizată;
e. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare
privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);
f. adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare, medicul de familie sau
dispensarul teritorial sau de întreprindere - după caz - de care aparţin din care să
rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care concurează;
g. copie după buletin/carte de identitate;
h. două fotografii color tip paşaport;
i. declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să
depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate în parte, următoarele acte: acte de
studii în original sau copii legalizate însoţite de adeverinţă din care să rezulte că
acestea sunt depuse la altă universitate şi chitanţa de achitare a unei tranşe din taxa de
şcolarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă;
j. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere sau adeverinţă
din care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere.
După depunerea dosarului, candidatului i se eliberează documentul (confirmarea) care îi
atestă calitatea de participant la concursul de admitere, valabil pe parcursul desfăşurării concursului
de admitere.
3. Concursul de admiterea se realizează în ordinea descrescătoare a mediei de admitere
obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, program de
studiu, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.
Media de admitere (MA) va fi media examenului de bacalaureat.
În cazul unor medii egale se va proceda la aplicarea următoarelor criterii de departajare:
 primul criteriu de departajare este media generală a tuturor anilor de liceu;
 al doilea criteriu de departajare este media ultimului an de liceu;
 al treilea criteriu de departajare este media penultimului an de liceu.
4. Repartizarea candidaţilor se va face astfel:
 Se ordonează candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor;
 Pentru fiecare candidat în parte se parcurge lista de opţiuni din fişa de înscriere, acesta fiind
declarat admis la prima opţiune din listă la care există locuri libere;
 În cazul în care nu există nici un loc disponibil la nici una din opţiunile specificate în fişa de
înscriere, candidatul este trecut pe o listă de aşteptare pentru a treia redistribuire;
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 Redistribuirea candidaţilor se va efectua pe locurile rămase libere prin neconfirmare; aceasta
constă în trecerea candidaţilor care nu au confirmat locurile pe lista de aşteptare şi rularea din nou a
programului în aceleaşi condiţii.
 sesiunea de admitere va avea trei redistribuiri, cea de-a treia fiind o redistribuire la cerere
 la prima redistribuire vor participa toţi candidaţii care au confirmat locurile şi toţi candidaţii
care se află pe lista de potenţial admişi; candidaţii care nu au confirmat locurile nu participă la
redistribuire fiind trecuţi pe lista de aşteptare;
 cea de-a doua redistribuire va cuprinde toţi candidaţii care au confirmat locurile şi toţi
candidaţii de pe lista de potenţial admişi
 după a doua redistribuire, candidaţii potenţial admişi şi cei de pe lista de aşteptare, care
doresc să participe cea de-a treia redistribuire trebuie să depună o cerere pentru a rămâne în concurs
şi pentru a putea ocupa un loc liber. Dacă locurile pentru care au optat au fost epuizate în urma
redistribuirilor, cererea trebuie să conţină o nouă opţiune.
 cea de-a treia redistribuire va cuprinde candidaţii din lista de potenţial admişi şi cei din lista
de aşteptare care depun o cerere pentru a participa la această redistribuire. Aceştia pot opta numai
pentru un loc cu taxă la programele de studii la care nu au fost ocupate toate locurile.
 candidaţii care nu au confirmat locurile după a treia redistribuire nu participă la
redistribuirea la cerere fiind trecuţi pe lista de respinşi; candidaţii aflaţi pe lista de potenţial
admişi/lista de aşteptare care nu au depus cerere vor fi trecuţi pe lista de respinşi.
 După cea de-a treia redistribuire se realizează afişajul final. În cazul în care nu există nicio
cerere pentru a realiza cea de-a treia redistribuire, rezultatele finale sunt cele afişate după cea de-a
doua redistribuire.

5. Confirmarea locurilor
a)

Candidaţii declaraţi admişi pe un loc bugetat îşi vor confirma locul prin prezentarea

diplomei de bacalaureat conform calendarului desfăşurării concursului de admitere, în caz contrar,
fiind trecuţi în lista de aşteptare, pierzând locul ocupat.
Prin excepţie, pentru absolvenţii de liceu, promoţia 2015, în condiţiile în care liceul/colegiul
absolvit nu a eliberat diplomele de bacalaureat, confirmarea se poate face şi cu adeverinţa de
bacalaureat în original, în orice caz aceştia fiind obligaţi să respecte calendarul de admitere şi să
prezinte la comisia de admitere diploma de bacalaureat în original, în caz contrar aceştia pierzânduşi locul ocupat prin concurs.
Locurile rămase neocupate vor fi redistribuite astfel: se rulează din nou programul de
admitere, în aceleaşi condiţii, dar având ca date de intrare candidaţii care au confirmat locurile şi
candidaţii declaraţi potenţial admişi. Candidaţii din lista de aşteptare nu participă la această
redistribuire.
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După ultima redistribuire, în condiţiile în care au rămas locuri neocupate, candidaţii aflaţi pe
lista de potenţiali admişi şi lista şi lista de aşteptare vor fi redistribuiţi pe aceste locuri, pe bază de
cererea depusă la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Ceilalţi
candidaţi for fi declaraţi respinşi.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă îşi vor confirma locul prin plata unei taxe de

b)

confirmare, în valoare de 400 lei şi prezentarea adeverinţei sau diplomei de bacalaureat în original
(sau copie legalizată însoţită de adeverinţă în care se precizează la ce facultate este originalul, în
situaţia în care candidatul mai este admis la altă facultate) până la datele specificate în calendarul
admiterii, în caz contrar, fiind trecuţi pe lista de aşteptare.
Confirmarea după redistribuire presupune:
 prezentarea diplomei de bacalaureat în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile
bugetate;
 Prin excepţie, pentru absolvenţii de liceu, promoţia 2015, în condiţiile în care liceul/colegiul
absolvit nu a eliberat diplomele de bacalaureat, confirmarea se poate face şi cu adeverinţa de
bacalaureat în original, în orice caz aceştia fiind obligaţi să respecte calendarul desfăşurării
concursului de admitere şi să prezinte la comisia de admitere diploma de bacalaureat în original, în
caz contrar aceştia pierzându-şi locul ocupat prin concurs
 plata unei taxe de confirmare, în valoare de 400 lei şi prezentarea diplomei de bacalaureat în
original (sau copie legalizată însoţită de adeverinţă în care se precizează la ce facultate este
originalul, în situaţia în care candidatul mai este admis la altă facultate), pentru candidaţii declaraţi
admişi pe locurile cu taxă.
 Neconfirmarea locului bugetat sau cu taxă atrage după sine eliminarea din concurs.
NOTĂ
 Taxa de confirmare este nerambursabilă în cazul retragerii dosarului de admitere.
 Candidaţii care vor trece în urma redistribuirii de la un loc cu taxă la un loc fără
taxă

pot

solicita

restituirea

taxei

de

confirmare

după

începerea

anului

universitar, dacă rămân studenţi ai facultăţii
 Pentru candidaţii care rămân studenţi cu taxă la una din specializările facultăţii valoarea
taxei de confirmare va fi dedusă din taxa de şcolarizare pentru anul I de studiu.
6. Afişarea rezultatelor admiterii (parţiale/finale) se va face la sediul facultăţii şi
pe internet (www.utgjiu.ro).
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Candidaţii care, conform mediei obţinute se vor situa pe un loc bugetat sau cu taxă vor fi
declaraţi admişi. Candidaţii care vor rămâne în afara listei de admişi vor fi declaraţi potenţial admişi
şi vor participa la o eventuală redistribuire pe locurile rămase libere. Rezultatele finale vor cuprinde
şi lista candidaţilor respinşi.
7. În cazul în care, la data încheierii primei sesiuni de admitere, au rămas locuri
neocupate, acestea se vor scoate la concurs în sesiunea din septembrie, urmându-se aceeaşi
procedură ca şi în sesiunea iulie.

III. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
1.

Admiterea la studiile universitare de masterat se desfăşoară în sesiunile iulie –

septembrie 2015, conform calendarului de desfăşurare a concursului de admitere care este parte
integrantă a prezentei metodologii.
2. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un
domeniu se poate face:
-

La un program de studii de masterat din acelaşi domeniu de licenţă;

-

La un program de studii de masterat din alt domeniu decât domeniul de licenţă. (în acest

caz candidatul are obligaţia de a realiza un referat pe o temă din domeniul programului de masterat,
la alegere, din cele propuse şi afişate de către Comisia de admitere. Temele vor fi afişate la sediul
facultăţii cu 5 zile înainte de perioada de înscriere.)
3. Candidaţii îşi vor depune la comisia de admitere dosarul de concurs care va cuprinde
următoarele acte necesare înscrierii:
a. fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere;
b. declaraţie pe proprie răspundere a candidatului din care să rezulte dacă acesta a mai
beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior subvenţionată de la buget, şi dacă
da, să consemneze şi numărul semestrelor;2
k. diploma de bacalaureat original sau copie legalizată; Absolvenţii Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu pot depune la dosarul de înscriere în locul copiei
legalizate după diploma de bacalaureat o adeverinţă din care să reiasă că diploma de
bacalaureat se află la secretariatul Facultăţii;
c. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
d. suplimentul la diplomă sau foaia matricolă, în original sau copie legalizată;
e. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare
privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);
f. copie xerox B.I./C.I.;
2

această declaraţie se regăseşte pe fişele de înscriere
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g. adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare, medicul de familie sau
dispensarul teritorial sau de întreprindere - după caz - de care aparţin din care să
rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care concurează;
h. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;
i. două fotografii tip paşaport;
j. declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă să
depună, într-un termen stabilit de

fiecare facultate în parte, următoarele acte:

diplomele de bacalaureat şi licenţă în original pentru confirmarea locurilor finanțate de
la buget sau diplomele în copii legalizate însoţite de adeverinţe din care să rezulte că
ocupă un loc finanțat la altă universitate şi chitanţa de achitare a unei tranşe din taxa
de şcolarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă;
k. dosar mapă de carton.
4.

Candidaţii pentru care nu există corespondenţă între domeniul fundamental de

studii de licenţă şi domeniul fundamental pentru care optează, pentru studiile universitare de
masterat, vor depune odată cu dosarul de înscriere un referat realizat pe baza bibliografiei
anunţate, care se apreciază cu calificativul admis/respins. După încheierea perioadei de
înscriere, Comisia de admitere pe facultate analizează referatele depuse şi afişează lista cu
rezultatele (admis/respins). Candidaţii care au primit calificativul respins la verificarea
referatului, nu pot participa la concursul de admitere, fiind declaraţi respinşi.
La admiterea la studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă
ai Programului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004), precum şi absolvenţii cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, ai Programelor de studii universitare de lungă durată (cf. Legii
nr. 84/1995).
5. Concursul de admiterea se realizează în ordinea descrescătoare a mediei de admitere
(MA), în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, numai pentru candidaţii
care au obţinut calificativul admis în urma evaluării referatului.
Media

de

admitere

este

media

examenului

de

finalizare

a studiilor

(licenţă).

Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale se vor aplica criteriile de departajare:
 criteriul I – media aritmetică generală a anilor de studiu la programul de licenţă;
 criteriul II – media examenului de Bacalaureat.
6. De asemenea vor avea loc două redistribuiri care se desfăşura în conformitate
reglementările prevăzute la redistribuirea privind candidaţii de la licenţă (conform II. 4)
7. Confirmarea locurilor la master constă în:
1)

prezentarea diplomei de licenţă sau echivalentă cu aceasta în original, pentru

candidaţii admişi pe locurile fără taxă, conform calendarului admiterii, în caz contrar fiind
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eliminaţi din concurs;
2)

prezentarea foii matricole sau a suplimentului la diploma de licenţă în original;

3)

plata taxei de confirmare, în valoare de 600 lei, conform calendarului admiterii, şi

prezentarea actelor de studii în copie legalizată, pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu
taxă, în caz contrar fiind eliminaţi din concurs
NOTĂ
1)

Taxa de confirmare este nerambursabilă în situaţia retragerii dosarului de admitere.

2)

Candidaţii care vor trece în urma redistribuirii de la un loc cu taxă la un loc fără

taxă pot solicita restituirea taxei de confirmare după începerea anului universitar.
3)

Pentru candidaţii care rămân studenţi cu taxă la una din specializările Facultăţii

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative valoarea taxei de
confirmare va fi dedusă din taxa de şcolarizare pentru anul I.
Confirmarea după redistribuire se va face conform calendarului de desfăşurare a concursului
de admitere.
Afişarea rezultatelor admiterii (parţiale/finale) se va face la sediul facultăţii şi
pe internet (www.utgjiu.ro).
IV.

REGLEMENTĂRI PRIVIND TAXELE DE ŞCOLARIZARE ŞI DE

ÎNSCRIERE
Pentru studiile universitare de licenţă taxa de înscriere la concursul de admitere este 100 lei.
Taxele de şcolarizare vor fi cele cuprinse în Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate
la nivelul Universităţii în anul universitar 2015-2016, şi se vor plăti în trei tranşe, potrivit hotărârii
Consiliului facultăţii.
Pentru studiile universitare de masterat taxa de înscriere este 100 lei.
Se acordă scutiri de taxă de admitere pentru:
 copiii personalului didactic, nedidactic şi auxiliar din cadrul Universităţii
„Constantin
Brâncuşi";
 copiii

personalului

didactic

titular

aflat

în

activitate

din

sectorul

învăţământ public (bugetat);
 candidaţii orfani de ambii părinţi;
 candidaţii proveniţi din centrele de plasament sau plasament familial;
 candidaţilor ai căror părinţi sunt eroi-martiri în Revoluţia din Decembrie 1989;
 candidaţilor răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
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În acest sens candidaţii trebuie sa prezinte următoarele documente justificative:
 adeverinţă din care să rezulte că părintele sau susţinătorul legal este cadru didactic
titular în sectorul de învăţământ bugetar;
 copii după certificatele de deces în cazul candidaţilor orfani de ambii părinţi;
 adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau plasament
familial;
 copie după certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de un
părinte decedat ca erou martir în Revoluţia din Decembrie 1989;
 copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu valabilitate legală, în cazul
candidaţilor răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989.
Candidaţii prevăzuţi mai sus pot beneficia de aceste facilităţi o singură dată pentru fiecare
ciclu de învăţământ.
V. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
Sesiunea iulie, 2015
13– 24 iulie – înscrierea candidaţilor;

24 iulie - verificarea dosarelor şi afişarea rezultatelor parţiale;
25 iulie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
25 iulie – 29 iulie, orele 16,30 – confirmarea locurilor;
29 iulie – prima redistribuire, după confirmare, a candidaţilor şi afişarea noilor rezultate parţiale;
30 iulie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
30 iulie – 31 iulie, orele 16,30 - confirmarea locurilor după redistribuire – în ceea ce priveşte noii
candidaţi admişi;
31 iulie – cea de-a doua redistribuire şi afişarea noilor rezultate parţiale;
01 august – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
01 – 02 august – confirmarea locurilor după cea de-a doua redistribuire – de către noii candidaţi
admişi;
02 august, ora 14.00 – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidaţii aflaţi pe lista
de potenţial admişi;
02 august – cea de-a treia redistribuire şi afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea septembrie, 2015
07 – 14 septembrie - înscrierea candidaţilor;
14 septembrie - verificarea dosarelor şi afişarea rezultatelor parţiale;
15 septembrie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
15 -17 septembrie, ora 16.30 - confirmarea locurilor;
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17 septembrie – prima redistribuire a candidaţilor şi afişarea noilor rezultate parţiale;
18 septembrie - depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
18- 20 septembrie - confirmarea locurilor după redistribuire – în ceea ce priveşte noii candidaţi
admişi;
20 septembrie – cea de-a doua redistribuire şi afişarea noilor rezultate parţiale;
21- septembrie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
21-22 septembrie – confirmarea locurilor după cea de-a doua redistribuire – de către noii candidaţi
admişi;
21-22 septembrie – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidaţii aflaţi pe lista de
potenţial admişi;
22 septembrie – cea de-a treia redistribuire şi afişarea rezultatelor finale.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Orice situaţie neprevăzută apărută pe parcursul admiterii va fi rezolvată de îndată de către
comisia de admitere.
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