MODALITĂŢI DE ADMITERE
a) Studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF) și la distanţă (ID)
Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ IF şi ID, se organizează prin
concurs de dosare.
Pot candida la concursul de admitere absolvenţi de liceu
cu diplomă de bacalaureat.
Media de admitere este media Examenului de
Bacalaureat.
b) Studii universitare de masterat, forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF
Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă, se organizează prin
concurs de dosare.
Pot candida la concurs absolvenţi ai unei instituţii de
învăţământ superior cu diplomă de licenţă.
Media de admitere este media Examenului de finalizare a
studiilor de Licenţă.
Pentru studii universitare de licenţă, forma de învăţământ
IF şi ID, dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă:
• cererea 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. Absolvenţii de
liceu din promoţia 2013 pot prezenta în locul diplomei de
bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte mediile
obţinute în anii de studiu, media generală, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
• foaia matricolă, 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) ;
• adeverinţă medicala eliberată de cabinetele medicale
şcolare, dispensarul teritorial sau de întreprindere sau de
medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru
profilul sau specializarea la care concurează;

• două fotografii color tip buletin identitate;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi
forma de finanţare (pentru studenţii care urmează a
doua specializare);
• adeverinţă din care să rezulte că părintele candidatului
sau susţinătorul legal este angajat în sectorul de
învăţământ bugetar;
• copii după certificatele de deces în cazul copiilor orfani
de ambii părinţi;
• adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de
plasament sau plasament familial;
• copie după buletin/carte de identitate.
Pentru studii universitare de masterat, forma de
învăţământ IF, dosarul de concurs trebuie să
cuprindă:
• cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere cu
toate rubricile completate corect;
• diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original
sau copie legalizată;
• diploma de Bacalaureat, în original sau copie legalizată;
• foaia matricolă, 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);
• adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale
şcolare, dispensarul teritorial sau de întreprindere sau de
medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru
profilul sau specia- lizarea la care concurează;
• copie după buletin/carte de identitate;
• două fotografii color tip buletin.
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OFERTA DE ȘCOLARIZARE
Programe studii universitare de
licență, forma de învățământ cu
frecvență (IF) și la distanță (IF)

Programe studii universitare de
masterat, forma de învățământ cu
frecvență

IMPORTANT:
- Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt
scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de
admitere în învăţământul superior şi beneficiază de
grantuitate la cazare în cămine şi internate
- Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 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.
- Locurile fără taxă se pot ocupa pe durata anului I, în
funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere.
Din anul II de studiu, facultăţile vor face la începutul
fiecărui an universitar o redistribuire a studenţilor în
ordine descrescătoare a mediei obţinute în anul
precedent, în vederea ocupării locurilor finanţate de la
bugetul de stat şi apoi a locurilor cu taxă, conform
Regulamentului privind activitatea profesională a
studenţilor.
- Taxa anuală de şcolarizare pentru cei ce vor studia în
regim cu taxă va fi calculată astfel încât să se acopere
cheltuielile de şcolarizare pentru un an de studii,
cuantu¬mul acesteia fiind aprobat anual de Senat.
REDUCERI DE TAXE:
Pentru cei care vor să urmeze două sau mai multe
specializări (la studii universitare de licenţă şi studii
uni¬versitare de masterat) se acordă:
- reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la fiecare
specializare, 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.

FACILITĂŢI :
Toate programele sunt acreditate ARACIS

-

Cazare în căminele universităţii;
Acordarea de burse;
Participarea în programe de mobilităţi studenţeşti in
străinatate;
Informare, consiliere şi orientare în carieră;

Participare la tabere studenţeşti;
Reducerea cheltuielilor de transport;
Posibilitatea de a se implica in activitatea organizaţiile
studenţeşti.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE
16.07.2014-26.07.2014
- înscrierea
Sesiunea
iulie 2014candidaţilor la sediul
ora 13,00
facultăţii;
26.07.2014 ora 22,00
- afişarea rezultatelor parţiale;
27.07.2014
- depunere contestaţii;

-

27.07.2014-31.07.2014
ora 14,00
31.07.2017 ora: 22,00

- confirmare locuri ocupate;

14.09.2014, ora 22,00

- afişarea rezultatelor parţiale;

15.09.2014

- depunere contestaţii;

- redistribuirea candidaţilor şi
afişarea rezultatelor;
01.08.2014 ora 16,00
- confirmare locuri după
redistribuire şi depunere
contestaţii;
01.08.2014 ora 22,00
- afişarea rezultatelor după
redistribuire.
02.08.2014 ora 14,00
- depunere cereri pentru ocuparea
locurilor rămase neocupate şi
confirmare
02.08.2014 ora 22,00
- afişarea rezultatelor finale
Sesiunea septembrie 2014
08.09.2014 -14.09.2014 - înscrierea candidaţilor la sediul
ora 13,00
facultăţii;

15.09.2014 - 19.09.2014 - confirmarea locurilor ocupate;
ora 14,00
19.09.2014, ora 22,00
- redistribuirea candidaţilor şi
afişarea rezultatelor;
20.09.2014, ora 13,00
- confirmarea locurilor după
redistribuire şi depunere
contestaţii;
20.09.2014, ora 22,00
- afişarea rezultatelor după
redistribuire.
21.09.2014, ora 14,00
- - depunere cereri pentru
ocuparea locurilor rămase
neocupate şi confirmare
21.09.2014, ora 22,00

- afişarea rezultatelor finale.

