CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ADMITERII
Sesiunea IULIE 2013

MODALITĂŢI DE ADMITERE

Capacitatea instituţională

Studii universitare de licenţă
Studii universitare de licenţă

 Limba şi Literatura Engleză

 Limba şi Literatura Engleză

– Limba şi Literatura Română
Înscrierea candidaţilor: 15-22 iulie
Afişarea rezultatelor parţiale:
Confirmarea locurilor:
Redistribuirea candidaţilor:

22 iulie
orele 1700
23-29 iulie
ora 1600
29 iulie
ora 1700
30-31 iulie
ora 1600

Confirmarea locurilor după
redistribuire:
Afişarea rezultatelor finale
31 iulie
pentru sesiunea iulie:

Sesiunea SEPTEMBRIE 2013

Înscrierea candidaţilor: 9-16 septembrie
16 septembrie

Afişarea rezultatelor parţiale: 2013, ora 1700

17-20 septembrie,

Confirmarea locurilor: ora 1600

Afişarea rezultatelor finale
20 septembrie
după sesiunea septembrie:
În limita locurilor rămase neocupate din prima sesiune.

– Limba şi Literatura Română
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita
numărului de locuri.
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).

Facultatea de Educaţie Fizică, Litere şi Kinetoterapie dispune
de un sediu propriu modern, dotat cu săli de curs, seminar,
laboratoare, bibliotecă .
Baza materială a facultăţii şi structura personalului didactic pot
asigura respectarea standardelor de calitate impuse de ARACIS, în
vederea desfăşurării unui învățământ de calitate la nivel
european.
Biblioteca Universitară "Tudor Arghezi"

Formula de calcul pentru media de admitere
(MA) este:

MA = (0,5 x MB) +( 0,5 x MR)
La 1 iunie 2007, prin darea în folosinţă a noului sediu şi prin noul
Condiţia pentru a fi admis este ca media de admitere concept
de utilizare a serviciilor, s-a schimbat imaginea
să fie minim 5 (cinci).
utilizatorilor despre bibliotecă.
Biblioteca "Tudor Arghezi" deserveşte utilizatorii în scopul
studiului, cercetării, informării şi documentării. Aici există două
săli de lectură (85 locuri) cu acces liber la INTERNET, două
depozite de carte cu acces liber la raft, o sală de lansare carte.
Biblioteca are un caracter enciclopedic acoperind practic un vast
câmp de domenii.
La sediul central al Bibliotecii Universitare "Tudor Arghezi"
există un fond de 18000 de volume constituit din tratate, cursuri
universitare, albume, enciclopedii, dicţionare, toate acestea
constituind un material important de referinţă, dându-i acesteia
un caracter enciclopedic.
În caz de egalitate de medie, departajarea se face după Biblioteca Universitară "Tudor Arghezi" are relaţii de colaborare
media examenului de bacalaureat; dacă egalitatea se şi de publicaţii cu peste 15 universităţi din ţară şi participă activ la
dezvoltarea depozitului legal al Bibliotecii Naţionale a României.

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.

menţine în continuare, departajarea se va face după media
anilor de studii din timpul liceului.

OFERTA PE SPECIALIZARE
DOMENIUL
DE
LICENŢĂ

Programe de studii
universitare de licenţă

Limbă şi
literatură

Limba şi Literatura
Engleză – Limba şi
Literatura Română

CONDIŢIILE ŞI ACTELE NECESARE

Nr. locuri
Buget*

Taxă

6

54

Studii universitare de licenţă

 LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ –
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

;

Taxe şi reduceri

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru
toate specializările de licenţă şi masterat este de 100
lei.
Taxa de şcolarizare în anul universitar 2013-2014
Studii universitare de licenţă
 Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura
Română – 2.300 lei
Reduceri de taxe:
- 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.
- 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.

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
2013), în original sau copie legalizată;
3. certificatul de naştere în copie legalizată, iar
dacă este cazul şi acte doveditoare privind
schimbarea numelui (căsătorie, adopţie,
hotărâre judecătorească), în copie legalizată;
4. trei fotografii tip buletin;
5. copie xerox a C.I./B.I.
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, în original sau copie legalizată
(pentru candidaţii la programul universitar de
masterat);
8. chitanţa justificativă privind taxa de
înscriere la concursul de admitere, în valoare
de 100 lei;
9. adeverinţă medicală tip.

Domeniul: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
Specializarea:

LIMBA ŞI LITERATURA

NGLEZĂ
OMÂNĂ
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE:
Str. Calea Bucureşti, nr.75B,
Târgu-Jiu, Gorj
Tel. / Fax.: +40253-223197
http://admitere.utgjiu.ro
http://www.utgjiu.ro/fefs
E-mail: fefs@utgjiu.ro
http://www.facebook.com/kefs.ucb

