Facultatea de Științe ale Educației și
Management Public pregăteşte specialişti
pentru diferite domenii de activitate,
asigurându-le o bază teoretică solidă,
necesară şi oportună integrării in activităţile
socio-profesionale.
Continuând o remarcabilă tradiţie
românească, Facultatea de Științe ale
Educației și Management Public este una
dintre cele mai moderne şi dinamice structuri
ale Universităţii ’’Constantin Brâncuşi’’ din
Târgu-Jiu.
Împreună cu studenţii noştri ne
preocupăm permanent
să
asigurăm
conexiunile optime dintre învăţământul
superior şi sistemul de cercetare, pentru ca
spaţiul românesc de învăţământ superior să
beneficieze de sinergiile cu spaţiul european
de cercetare, consolidând astfel o Europă
bazată pe cunoaştere.

Facultatea de Științe ale Educației și Management
Public este cea mai dinamică facultate a Universităţii
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Facultatea noastră a
adus pe piaţa universitară gorjeană specializări foarte
apreciate și căutate. Aici sunt pregătiţi specialiști pentru
diferite domenii, cuprinzătoare și atractive, atât pentru
oportunităţi locale, cât și pentru cele naţionale sau europene.

Viitorul începe cu noi!

ADMITERE
2017
PE BAZĂ DE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ALE EDUCAȚIEI ȘI
MANAGEMENT PUBLIC

DOSAR

Informaţiile despre facultate şi Metodologia de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere
la Facultatea de Științe ale Educației și Management
Public se găsesc pe pagina web a facultăţii:
http://www.utgjiu.ro/FSEMP.

Perioada de înscriere: 4-14 septembrie 2017
Înscrierile se vor realiza la sediul FSEMP din str.
Griviței, nr. 1, salile A şi B, intre orele 9,00-17,00.

CONTACT
Str. Griviței, nr. 1, Tg Jiu, Gorj
Telefon/Fax:0253/214452
E -mail: edu.utgjiu@gmail.com
WEB SITE: http://www.utgjiu.ro/FSEMP

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Specializarea / durata studiilor
Administraţie Publică – 3 ani
Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene – 3 ani
Pedagogia Învăţământului Primar şi
Preşcolar – 3 ani
Limba şi Literatura Engleză – Limba
și Literatura Română – 3 ani

Număr locuri scoase
la concurs
Fără taxă
Cu taxă
4*
23
11**
21
0

0

1***

27

*din care: 2 locuri buget pentru rromi, 1 loc pentru tineri proveniți din
centrele de plasament, 2 locuri pentru Republica Moldova din care 1 loc cu
bursă
**1 loc buget pentru rromi, 3 locuri pentru Republica Moldova din care
0 locuri cu bursă
***1 loc buget pentru rromi

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Specializarea / durata studiilor

Administraţie publică europeană – 2 ani
Administrarea şi conducerea unităţilor de
învăţământ – 2 ani
Managementul poliției locale - 2 ani

Număr locuri scoase
la concurs
Fără taxă
Cu taxă
2*
17
1**
6
0

19

*din care: 2 locuri buget pentru Republica Moldova, fără bursă
**1 loc buget pentru rromi

Facultatea oferă și studii postuniversitare în
Managementul administrației publice și Managementul
resurselor umane.
Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru
studiile universitare de licenţă și masterat: 100 lei

FACILITĂŢI OFERITE STUDENŢILOR

Burse de performanţă; Burse de merit; Burse sociale;
Ajutoare pentru îmbrăcăminte, deces, naştere, etc.;
Mobilităţi prin programul Erasmus în vederea efectuării
de studii în străinătate;
Reduceri de taxe de şcolarizare;
Scutiri şi reduceri privind plata serviciilor de cazare în
căminele studenţeşti, conform legislaţiei în vigoare şi
regulamentelor interne;
Reducere la plata serviciilor de transport în comun şi CFR;
Manifestări ştiinţifice şi culturale studenţeşti, organizate
de Liga studenţilor cu sprijinul facultăţii;
Cursuri facultative gratuite
-Program de voluntariat în universitate
-Pregătire psihopedagogică

ACTELE NECESARE PENTRU
ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE
ADMITERE:
 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere;
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;
diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
(adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de
bacalaureat din 2017), original sau copie legalizată;
foaia matricolă, original sau copie legalizată;
diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta
precum si diploma de absolvire, in original sau
copie legalizată, pentru candidaţii care doresc să
urmeze a doua specializare
certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă
este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea
numelui
(căsătorie,
adopţie,
hotărâre
judecătorească);
copie după BI/CI
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;
chitanţa justificativă a achitării taxei de admitere;
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student
(pentru studenţii care urmează a doua specializare);
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. 427/1979. Nedeclararea
acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele
instituţionale în vigoare.
două fotografii tip buletin.

 STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
fişă tip de înscriere pentru concursul de admitere.
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;
diploma de licenţă sau echivalent al acesteia, în
original sau copie legalizată;
suplimentul la diplomă sau foaia matricolă, în
original sau copie legalizată;
diploma de bacalaureat, în original sau copie
legalizată;
certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă
este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea
numelui
(căsătorie,
adopţie,
hotărâre
judecătorească);
copie după BI/CI
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;
chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la
concursul de admitere;
două fotografii tip buletin.

Înscrierile se realizează la sediul facultăţii din Str.
Griviței, nr. 1, Tg-Jiu.
CONTACT
Str. Griviței, nr. 1, Tg Jiu, Gorj
Telefon/Fax:0253/214452
E -mail: edu.utgjiu@gmail.com
WEB SITE: http://www.utgjiu.ro/FSEMP

