Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi
Ştiinţe Administrative este cea mai nouă facultate a
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu care a adus
pe piaţa universitară gorjeană specializări foarte apreciate
şi căutate.
Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente
tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează
activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui
student: acces la reţeaua INTERNET, videoproiectoare,
retroproiectoare, softuri profesionale, s.a. Sălile de curs au
fost reabilitate, dotate cu mobilier modern ergonomic şi
tehnologie informatică de actualitate.
Admiterea se va desfăşura în următoarele etape:

a) Studii universitare de licenţă,
cursuri cu frecvenţă, 3-4 ani
1.Depunerea dosarelor
- după depunerea dosarului, candidatului i se
eliberează o confirmare care îi atestă calitatea de
participant la concursul de admitere, valabilă pe
parcursul desfăşurării concursului de admitere.
2. Evaluarea dosarelor depuse de candidaţi în
vederea ierarhizării acestora în funcţie de media
obţinută la examenul de bacalaureat.
Perioada de înscriere: 15.07. – 25.07.2013
Înscrierile se vor realiza la sediul FRIDSA din
str. Victoriei, nr. 24, salile B010 şi B011, intre orele 9,0017,00.
Informaţiile despre facultate şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi
Ştiinţe Administrative se găsesc pe pagina web a instituţiei:

http://www.utgjiu.ro

CONDIŢIILE ŞI ACTELE NECESARE
ÎNSCRIERII
b) Studii universitare de masterat,
cursuri cu frecvenţă, 1,5 - 2 ani
1.

Depunerea dosarelor
- după depunerea dosarului, candidatului i se eliberează
o confirmare care îi atestă calitatea de participant la concursul de
admitere, valabilă pe parcursul desfăşurării concursului de
admitere. Candidaţii pentru care nu există corespondenţă între
domeniul fundamental de studii de licenţă şi domeniul
fundamental pentru care optează, vor depune odată cu dosarul de
înscriere un referat realizat pe baza bibliografiei, care se
apreciază cu calificativul admis-respins;

UNIVERSITATEA"CONSTANTIN BRÂNCUŞI"
DIN TÂRGU JIU
Str. Eroilor, nr. 30, Tg-Jiu, Gorj
Tel. 40-253-218222; 40-253-214307
Tel./Fax. 40-253-215974
E-mail: univ@utgjiu.ro

2. Evaluarea dosarelor depuse de candidaţi în vederea
stabilirii mediei de admitere conform prevederilor Metodologiei
de admitere a Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu

FA C U LTAT E A D E
RELAŢII
INTERNAŢIONALE,
DREPT ŞI ŞTIINŢE
A D M I N I S T R AT I V E
Str. Griviţei, nr.1, Tg-Jiu, Gorj,
Str. Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 40-253-214452;40-253-219241
http://www.utgjiu.ro/flss
http://www.utgjiu.ro/fsj
E-mail: flss@utgjiu.ro

Concurs de admitere
2013 – 2014
STUDII UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ
STUDII UNIVERSITARE
DE MASTERAT

STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ

În adeverinţele respective se va menţiona gradul
deficienţelor în funcţie de localizarea acestora,
conform criteriilor medicale din Ordinul MS nr.
PROGRAME DE STUDII
427/1979.
 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
CU FRECVENŢĂ – 3 ANI
Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine
Administraţie Publică – 75 de locuri
consecinţele
instituţionale în vigoare.
fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere;
două
fotografii
tip buletin.
Sociologie – 50 de locuri
declaraţie pe proprie răspundere a candidatului din care să
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene-30 de locuri rezulte dacă acesta a mai beneficiat de şcolarizare în
 STUDII
UNIVERSITARE
DE
Istorie – 30 de locuri
învăţământul superior subvenţionată de la buget, şi dacă MASTERAT
da, să consemneze şi numărul semestrelor;
PROGRAME DE STUDII
diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
fişă tip de înscriere pentru concursul de
CU FRECVENŢĂ /ID – 4 ANI
(adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de
admitere.
bacalaureat din 2013), original sau copie legalizată;
Drept – IF – 150 de locuri
declaraţie
pe
proprie
răspundere
a
foaia matricolă, original sau copie legalizată;
candidatului din care să rezulte dacă acesta a
Drept – ID – 50 de locuri
mai beneficiat de şcolarizare în învăţământul
diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta precum
superior subvenţionată de la buget, şi dacă da,
si diploma de absolvire, in original sau copie
să consemneze şi numărul semestrelor;
legalizată, pentru candidaţii care doresc să urmeze a
diploma de licenţă sau echivalent al acesteia,
doua specializare
STUDII UNIVERSITARE DE
în original sau copie legalizată;
certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă
MASTERAT
suplimentul la diplomă sau foaia matricolă, în
iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind
original sau copie legalizată;
schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
PROGRAME DE STUDII
diploma de bacalaureat, în original sau copie
judecătorească);
legalizată;
CU FRECVENŢĂ – 2 ANI
copie după BI/CI
certificatul de naştere în copie legalizată, iar
Sisteme Administrative şi Relaţii
adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale
dacă
este cazul şi acte doveditoare privind
Internaţionale- 50 de locuri
şcolare, medicul de familie sau dispensarul teritorial
schimbarea numelui (căsătorie, adopţie,
Administraţie Publică Europeană – 35 de locuri
sau de întreprindere - după caz - de care aparţin din
hotărâre judecătorească);
care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
Administrarea şi Conducerea Unităţilor de
copie după BI/CI
specializarea la care concurează;
Învăţământ – 50 de locuri
adeverinţă medicală eliberată de cabinetele
chitanţa justificativă a achitării taxei de admitere;
medicale şcolare, medicul de familie sau
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student
dispensarul teritorial sau de întreprindere (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
după caz - de care aparţin din care să rezulte
PROGRAME DE STUDII
candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta
că
sunt apţi pentru profilul sau specializarea la
CU FRECVENŢĂ – 1,5 ANI
adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale
care concurează;
judeţene de orientare şcolară şi profesională din
chitanţa justificativă privind taxa de înscriere
Carieră judiciară – 50 de locuri
centrele universitare unde vor susţine concursul de
la concursul de admitere;
două fotografii tip buletin.
admitere (Tg-Jiu).

Taxa de înscriere la concursul de admitere
pentru studiile universitare de licenţă: 100lei
Taxa de înscriere la concursul de admitere
pentru studiile universitare de masterat: 100 lei

ACTELE NECESARE PENTRU
ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE:

Înscrierile se realizează la sediul facultăţii
din Str. Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu.

