METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2012-2013
FACULTATEA DE ŞTIINŢE MEDICALE ŞI
COMPORTAMENTALE
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ:
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ –
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Organizarea concursului de admitere
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, se face la sediul Facultăţii
de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale din Târgu Jiu, str. Calea Bucureşti, nr.
75B.
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat, sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de liceu promoţia 2012
pentru care nu s-au eliberat diplomele de bacalaureat, cetăţeni ai României.
Pentru anul universitar 2012-2013, concursul de admitere se susţine în două
sesiuni:
• iulie 2012
• septembrie (pentru locurile rămase neocupate şi pentru cele neconfirmate
din sesiunea iulie 2012).
Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere 2012, este următorul:
Sesiunea iulie 2012:
Înscrierea candidaţilor: 14-20 iulie 2012
Afişarea rezultatelor parţiale: 20 iulie 2012, orele 17
Contestaţii: 20 iulie 2012, orele 18 - 21 iulie 2012, orele 18
Afişare rezultate după contestaţii: 22 iulie 2012, orele 19
Confirmarea locurilor: 23 iulie 2012 – 26 iulie 2012, orele 14:00
Redistribuirea candidaţilor: 26 iulie 2012, orele 16
Confirmarea locurilor după redistribuire: 27 iulie 2012- 30 iulie 2012,
orele 16:00
Afişarea rezultatelor finale pentru sesiunea iulie: 31 iulie 2012

Sesiunea septembrie 2012:
Înscrierea candidaţilor: 06-13 septembrie 2012;
Afişarea rezultatelor parţiale: 13 septembrie 2012, orele 17
Contestaţii: 13 septembrie 2012, orele 18 -15 septembrie 2012, orele 18
Afişarea rezultatelor după contestaţii: 15 septembrie 2012, orele 18
Confirmarea locurilor: 16-23 septembrie 2012, orele 14:00
Afişarea rezultatelor finale după sesiunea septembrie: 24 septembrie 2012.
Actele necesare înscrierii
Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă:
1. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere completată corect la
toate rubricile;
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă
de absolvire pentru absolvenţii de bacalaureat din 2012), în original sau
copie legalizată;
3. foaia matricolă, în original sau copie legalizată;
4. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte
doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
judecătorească), în copie legalizată;
5. trei fotografii tip buletin identitate;
6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care
urmează a doua specializare);
7. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma
de absolvire pentru absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze a doua
specializare, în original sau copie legalizată.
8. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;
9. adeverinţă medicală tip
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 LEI.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs: copiii personalului
didactic (în activitate, pensionar sau decedat), copiii personalului TESA din
Universitatea “Constantin Brâncuşi”, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei
proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai
Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este se va stabili prin Hotărâre a
Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Regulamentul
privind cuantumul taxelor.
Prima tranşă este în valoare de 700 LEI şi reprezintă confirmarea locului.
Studenţii care urmează cursurile a două specializări simultan, beneficiază
de:
reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare pentru fiecare din specializări,
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.

Comisia de admitere emite legitimaţii de concurs, cu fotografia fiecărui
candidat înscris la concurs. Pe întregul interval al desfăşurării concursului,
candidaţii vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate şi legitimaţia de
concurs.
Desfăşurarea concursului
În vederea informării candidaţilor, Comisia de admitere va afişa, în timp util
pentru înscriere:
cifrele de şcolarizare, aprobate prin Hotărâre Guvernamentală;
metodologia de desfăşurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2012-2013;
situaţia zilnică a înscrierilor;
modelul pentru completarea dosarului de înscriere la concurs;
modelul pentru completarea cererii de înscriere la concurs.
Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:
• 50 % Media examenului de bacalaureat (MB);
• 50 % Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura
Română (MR)
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = 0,5 x MB + 0,5 x MR
Condiţia pentru a fi admis este media de admitere să fie minim 5 (cinci).
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Mediile de admitere obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile, pentru
stabilirea ordinii de clasificare, numai la instituţia, facultatea, specializarea la care
aceştia au candidat, potrivit prevederilor din metodologia de desfăşurare a
concursului de admitere şi în conformitate cu cele menţionate de către candidaţi în
cererea de înscriere.

În caz de egalitate de medie, departajarea se face după media examenului de
bacalaureat; dacă egalitatea se menţine în continuare, departajarea se va face după
media anilor de studii din timpul liceului.
Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere.
Observaţie
1. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut în perioada
studiilor liceale distincţii (premiile I,II,III, menţiune, premii speciale) la
olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MECTS, beneficiază de
dreptul de a se înscrie fără susţinerea examenului de admitere, pe locurile
finanţate de la buget, la cursurile a două specializări.
2. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut
performanţe (premiile I,II,III la concursuri şcolare de nivel naţional sau
pe grupe de ţări, recunoscute de MECTS) în cel puţin unul din ultimii doi
ani de şcolarizare, au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la
specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, în cadrul
numărului de locuri alocate de către MECTS. Candidaţii care au obţinut
performanţele respective pe timpul studiilor liceale, beneficiază de
facilităţile de mai sus într-o perioadă de maximum trei ani de la
absolvirea liceului.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin
afişare.
Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Eventualele contestaţii se depun la Comisia Centrală de Admitere, în termen
de 24 de ore de la afişarea rezultatelor – se iau în considerare numai acele
contestaţii care au ca obiect eventualele erori de transcriere sau calcul.
Rezolvarea contestaţiilor se face în maximum 24 ore de la expirarea
termenului de depunere a acestora, iar comunicarea rezultatelor se face prin afişare.
În cazul contestaţiilor admise se recalculează media de admitere a candidatului
respectiv, acesta fiind introdus în lista generală de clasificare a candidaţilor în
ordinea mediilor, cu consecinţele ce decurg din noua clasificare. După expirarea
termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Confirmarea locurilor ocupate prin concurs:
Până pe data de 26 iulie 2012, orele 14:00, candidaţii admişi trebuie să
confirme locurile ocupate prin concurs.
Prin confirmarea locului se înţelege prezentarea diplomei de bacalaureat în
original pentru candidaţii admişi pe locuri fără taxă, iar pentru candidaţii admişi pe
locurile cu taxă, achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare, în sumă de 700 lei.
Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locurile până la data de 26
iulie 2012, orele 14:00, sunt declaraţi respinşi.
Locurile rămase neocupate în urma concursului de admitere din sesiunea iulie
2012 şi locurile neconfirmate vor fi redistribuite în ordinea descrescătoare a
mediilor. Redistribuirea se realizează prin rularea programului de admitere, în
aceleaşi condiţii, cu datele candidaţilor care au confirmat locurile şi ale celor
declaraţi iniţial potenţial admişi.
Candidaţii declaraţi admişi în urma redistribuirii care nu au confirmat
locurile până la data de 31 iulie 2012, orele 16:00 , sunt declaraţi respinşi.
Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 se va desfăşura în
aceleaşi condiţii ca şi în sesiunea iulie 2012, cu respectarea calendarului de
desfăşurare a concursului.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare în regim
cu/fără taxă în învăţământul de lungă durată, aceştia având obligativitatea să
declare dacă au urmat o altă specializare finanţată sau nu de la buget.
Absolvenţii învăţământului public şi privat au dreptul să se prezinte la
admiterea pentru studiul unei noi specializări, după cum urmează:
• dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua
specializare va fi în regim cu taxă;
• 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,
dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii.
Diplomele eliberate de instituţia de învăţământ universitar de lungă durată,
până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenţă.
Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului, sau după terminarea
concursului de către candidaţii declaraţi respinşi, se face la cerere, pe baza
buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs-personal.
Admiterea în anul I de studii 2012-2013 se face în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru
fiecare formă de învăţământ.
Candidaţii declaraţi admişi, sunt înmatriculaţi în anul I de studii pe baza
rezultatelor concursului, pentru anul universitar curent, prin decizie a Rectorului

Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, după achitarea taxei de
înmatriculare.
Atribuţiile Comisiei de admitere
1. Atribuţiile membrilor Comisiei de admitere:
- îndrumarea candidaţilor în vederea completării fişei de înscriere;
- verificarea corectitudinii datelor candidaţilor din fişa de înscriere;
- verificarea actelor din dosarele de concurs;
- verificarea corectitudinii datelor din listele cu candidaţi, conform fişei de
înscriere a candidaţilor;
- înscrierea electronică a candidaţilor;
- eliberarea legitimaţiilor de concurs, cu fotografia fiecărui candidat înscris
la concurs;
- desfăşurarea probei practice conform Metodologiei de desfăşurare a
concursului de admitere;
- verificarea corectitudinii înscrierii notei de la proba practică şi a mediei de
la examenul de bacalaureat în listele cu rezultatele concursului de admitere.
2. Atribuţiile secretarului Comisiei de admitere:
- asigură pregătirea documentelor specifice concursului de admitere şi
afişarea acestora la sediul facultăţii;
- asigură pregătirea sălii în care se desfăşoară înscrierea candidaţilor şi a sălii
în care se desfăşoară prelucrarea datelor;
- asigură raportarea zilnică şi cumulată a situaţiei înscrierilor, la Comisia
centrală de admitere;
- asigură securitatea dosarelor de concurs şi a documentelor specifice
concursului de admitere;
- întocmeşte dosarul de admitere pe facultate.
3. Atribuţiile preşedintelui Comisiei de admitere
- coordonează întreaga activitate specifică organizării şi desfăşurării
concursului de admitere.
Prezenta Metodologie de desfăşurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2012-2013, a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data
de 03.04.2012.
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