ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
 Programul de studii universitare de licenţă DREPT – IF ŞI ID:
- fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau copie legalizată, 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 2016 sau în
sesiunea august-septembrie 2016 pentru sesiunile imediat următoare;
- certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul, şi acte
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
judecătorească);
- două fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de
finanţare (pentru candidații care urmează deja un program de licență);
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau
copie legalizată (pentru candidații care au absolvit deja un program de
licență și doresc să urmeze a doua specializare);
- chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere
sau adeverinţă din care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de
înscriere;
- adeverinţa medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
specializarea la care concurează).
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau
susţinătorul legal este cadru didactic (în activitate);
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau
susţinătorul legal este angajat al U.C.B;
- copii legalizate după certificatele de deces în cazul copiilor orfani de
ambii părinţi;
- adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau
plasament familial;

- copie legalizată 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;
- copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu valabilitate
legală, în cazul candidaţilor răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989;
- 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 comunitatea
rromilor.
- copie xerox C.I / B.I.
- dosar mapa de carton.
 Programele de studii universitare de masterat CARIERĂ
JUDICIARĂ / PROTECŢIA JURIDICĂ A PERSOANEI ŞI A
PATRIMONIULUI SĂU:
- fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect;
- 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 bacalaureat se află la
secretariatul Facultăţii;
- diploma de licenţă sau echivalentă acesteia şi foaia matricolă/supliment
la diplomă, în original sau copie legalizată, însoţite de adeverinţa eliberată
de facultatea la care se află originalele, prin care se confirmă calitatea de
student şi forma de finanţare, pentru candidaţii care urmează două
specializări în acelaşi timp;
- certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
judecătorească);
- adeverinţă medicală, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
specializarea la care concurează;
- copie xerox C.I./B.I;
- doua fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;

- chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere
sau adeverinţă din care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de
înscriere;
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni de
înscriere în situaţia neorganizării programului de studiu la care a fost
admis, ca urmare a numărului insuficient de candidaţi admişi (face parte
din fişa de înscriere tip);
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau
susţinătorul legal este cadru didactic (în activitate);
- adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului sau
susţinătorul legal este angajat al UCB;
- copii legalizate după certificatele de deces în cazul copiilor orfani de
ambii părinţi;
- adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau
plasament familial;
- copie legalizată 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;
- copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu valabilitate
legală, în cazul candidaţilor răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989;
- trei fotografii color tip buletin identitate;
- dosar mapă de carton.

