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Comunicat de presă al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu   

 

Au început înscrierile la Universitatea „Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu 
  

Prima sesiune de admitere la Universitatea „Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu a debutat astăzi. Astfel, cei interesați să opteze pentru specializările de 

licență sau masterat la Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice 

și Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică își pot 

depune dosarele la sediile celor trei facultăți. La Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale înscrierile vor începe în data de 11 iulie. 

 

Specializări licență Facultatea de Inginerie: 

- Managementul energiei, Număr locuri-buget-28/taxă-22; 

- Automatică și informatică aplicată, Număr locuri-buget-29/taxă-21; 

- Inginerie medicală, Număr locuri-buget-24/taxă-6; 

- Tehnologia construcțiilor de mașini, Număr locuri-buget-28/taxă-22; 

- Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, Număr 

locuri-buget-27/taxă-23; 

- Termoenergetică, Număr locuri-buget-11/taxă-19. 

Specializări master Facultatea de Inginerie: 

- Managementul calității fabricației, Număr locuri-buget- 10/taxă-20; 

- Tehnologii avansate de producere a energiei, Număr locuri-buget-10 

/taxă-20; 

- Conducerea avansată a proceselor industrial, Număr locuri-buget-

10/taxă-20. 

 

 

Specializări licență Facultatea de Științe Economice: 

- Economia comerțului, turismului și serviciilor, Număr locuri-buget-

20/taxă-30; 

- Contabilitate și informatică de gestiune, Număr locuri-buget-20/taxă-

30; 

- Finanțe și bănci, Număr locuri-buget-19/taxă-31; 

- Management, Număr locuri-buget-20/taxă-30; 
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- Informatică economică, Număr locuri-buget-25/taxă-25. 

Specializări master Facultatea de Științe Economice: 

- Antreprenoriat și administrarea afacerilor, Număr locuri-buget-5/taxă-

20; 

- Control, audit și expertiză financiar-contabilă, Număr locuri-buget-

9/taxă-41; 

- Bănci și asigurări, Număr locuri-buget-4/taxă-21; 

- Managementul dezvoltării afacerilor, Număr locuri-buget-10/taxă-40; 

- Finanțe și guvernanță publică europeană, Număr locuri-buget-4/taxă-

20; 

- Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene, Număr locuri-

buget-4/taxă-21. 

 

 

Specializări licență FSEDAP: 

- Administrație publică, Număr locuri-buget-25/taxă-25; 

- Relații internaționale și studii superioare, Număr locuri-buget-24/taxă-

16; 

- Limba și literatura engleză-Limba și literatura română, Număr locuri-

buget-22/taxă-38; 

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Număr locuri-buget-

19/taxă-31; 

- Drept IF, Număr locuri-buget-3-/taxă-120; 

- Drept ID, taxă-50. 

 

 

          Specializări master FSEDAP: 

- Administrație publică europeană, Număr locuri-buget-13/taxă-37; 

- Managementul poliției locale, Număr locuri-taxă-22; 

- Administrarea și conducerea unităților de învățământ, Număr locuri-

buget-14/taxă-61; 

- Securitate și relații internaționale, Număr locuri-buget-12/taxă-38; 

- Carieră judiciară, Număr locuri-buget-8/taxă-17; 

- Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său, Număr locuri-

buget-7/taxă-18. 
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Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale îi așteaptă pe viitori 

studenți la înscrieri începând cu data de 11 iulie. 

 

Specializări licență Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale: 

- Educație fizică și sportive, Număr locuri-buget-22/taxă-38; 

- Kinetoterapie și motricitate special, Număr locuri-buget-19/taxă-11; 

- Asistență medicală general, Număr locuri-buget-7/taxă-23; 

- Asistență de farmacie, Număr locuri-buget-9/taxă-21. 

 

 

Specializări master Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale: 

- Știința motricității în activități didactice și de timp liber, Număr 

locuri-buget-7/taxă-18; 

- Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportive, 

Număr locuri- buget-6/taxă-19. 

 

Mai multe detalii despre documentele necesare pentru înscrierea la una dintre cele 

patru facultăți din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, precum 

și repartiția locurilor la fiecare specializare pot fi obținute accesând următorul 

link: http://admitere.utgjiu.ro 
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