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de gtiinle ale Educafiei, Drept gi Administrafie publici
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ALE EDUCATIEI, DREPT $I ADMINISTRATIE PUBLICA
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DISPOZITII GENERALE

Art.l.

Prezenta metodolosie
ciclurile de srudii universitare
Administraf ie Publicd, potrivit
Legii nr. l/2011,Legea
Legii m. 28812004
ulterioare,
Ordonantei de urgenla a
de stat cu taxd, peste I
441 12001, cu modifi cdrile
Legii nr. 44812006 privind
cu modificarile gi compl
Hot[rdrii Guvemului nr.
distinclii la olimpiadele
doctoranzilor care au o
completdrile ulterioare,
Hotdrdrii Guvernului nr.
masterat
OMEC nr. 4501/2003
cetdlenilor sfAini, a
in strainitate la instituliile
Ordonanlei de urgentd a G
de stat cu taxe, peste
441 12001, cu modifi cdrile

-

-

-

ilegte cadrul general pentru organtzxea qi desfbgurarea admiterii in
licenJd qi masterat in Facultatea de $tiinle ale Educafiei, Drept gi
.iei nationale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

orgNizarea studiilor universitare, cu modificdrile gi completdrile

nului nr. 133/2000 privind invdldmAntul universitar $i postuniversitar
finan{ate de la bugetul de stat, aprobate cu modificeri prin Lesea m.
oteclia $i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd,
e ulterioare,
004/2002 privind stimularea elevilor gi studen{ilor care au primit
intemalionale orgarizate pentru invdtdmAntul preuniversitar si
rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificirile
9l

privind organizarea 9i desfbgurarea studiilor universitare

de

aprobarea Normelor metodologice privind inscrierea la studii a
strdini de origine etnicd romdnd gi a cetd{enilor romAni cu domiciliul
invdldmAnt superior particular acreditate din Romdnia;
ui nr. 133i2000 privind invhlimdntul universitar gi postuniversitar
finanlate de la bugetul de stat, aprobata cu modificdri prin Legea ru.

Ordinului MENCg nr. 61
016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admi
in ciclurile de studii universitare de licenld, de master gi de doctorat;
Ordinului MENCg nr. 612
16 privind aprobarea Metodologiei de recunoaqtere a actelor de
studii de nivel licenJ6,
sau postuniversitar eliberate de institulii acreditate de invdtdmAnt
superior din strdindtate;
Metodologiei de primire la
gcolarizare a cetdtenilor strdini din state te4e UE in unitafile de
de invdfdmdnt superior acreditate/autorizate provizoriu in anul
Regulamentului de organr
masterat pentru anul
TArgu-Jiu.

gi desfEgurare a admiterii la studiile universitare de licen{d 9i
2018-2019, la nivelul Universitdlii,,Constantin BrAncupi,' din
DISPOZITII SPECIALE

CAPITOLUL I. ORG
Art.2. Facultatea
- Relalii intemafionale 5i studii
- Administratie publich - nivel

$I DESFA$URAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
concurs de admitere pentru urmdtoarele programe de studii:
- nivel licenld;

- Drept IF - nivel licenJ6;
- Drept ID - nivel licenld;
- Pedago gia lnvdldmdntului
- Limba gi literatura englezd
- Administralie publici euro
- Carierd Judiciard - nivel
- Protectia Juridicd a Persoaner
- Sisteme administrative gi
- Securitate qi relatii intemati
- Managementul poliliei locale
- Management educalional - ni
(*) in condiliile in care
de guvem,
Art.3, Pentru toate fo
universitar de masterat,
septembrie (in situalia in care
este parte integranld a prezentei
Art.4. Candidalii care d
dosare de inscriere.
Art.s, (1) Facultatea
licentd./masterat (fi nanfat din
copii sau centre de plasament
bugetul de stat, cu incadrarea in
(2) Candidalii care au al
locuri bugetate special alocate
locurile alocate absolventilor
liceelor din mediul urban. in
alocate acegtia vor fi redi
opliunea din figa de inscriere, la
cele stabilite la nivel de
Art.6. CandidaJii dec
admitere (Anexa 1) de la
studenli la programul de
expirarea termenului de
sesiunea iulie vor fi ocupate
efectua ierarhizarca frnal6, a
Art.7. Locurile neocupate
dup[ incheierea acestei prime
cea de-a doua sesiune a

qi preqcolar

-

-

- nivel licenfd;
- nivel licentdl

gi literatura romdnd
nivel masterat;

Patrimoniului sdu - nivel masterat;
intemalionale - nivel masterat,
e - nivel masterat;
nivel masterat;
masterat(x);
de studiu se acrediteazi de cdtre ARACIS Si se publicd in hotdrdrea
a

ele de invdldmdnt ale ciclului universitar de licenjd 9i ciclului
se poate organiza in una sau doud sesiuni, in luna iulie. resoectiv
n locuri neocupate dupl sesiunea iulie), conform unui calendar care
ii (Anexa 1).
sd urmeze doud specializlri, simultaa, trebuie sd depund doud
scoate la concurs cel pulin un loc gratuit pentru studii universitare de
i proprii ale universitdlii) pentru candidali provenili de la casele de

. Acest loc va fi suplimentar numdrului de locuri finanlate de la
de qcolarizare a programului respectiv.
lvit un liceu situat in mediul rural participit la concurs, prioritar pe
: MEN gi/sau, secundar, pe celelalte locuri bugetate qi cu taxd. pe
au absolvit un liceu situat in mediul rural nu pot candida absolvenfii
rlia in care candidatii nu vor fi admiqi pe locurile bugetate special
!i pe celelalte locuri bugetate qi cu taxd, in funcfie de medie qi de
relelalte specializdri. Criteriile de departajare qi media de admitere sunt

potenlial admigi au obligalia ca, pAni la data stabilitd in calendarul de
facult{ii, sd achite taxa de confirmare in vederea inmatriculdrii ca
de licenjd sau masterat gi facultatea la care au fost admigi. Dup6
:e, locurile rdmase libere (finanlate de la bugetul de stat qi cu taxd) in
redistribuire pentru candidalii care au confirmat locul urmdnd a se
ra gi afigarea rezultatelor finale ale admiterii in sesiunea iulie.
dupd prima sesiune a concursului de admitere (iulie) gi cele vacantate
iuni, prin retragerea unor candidaJi admiqi, vor fi scoase la concurs in
lui de admitere (septembrie). in eventualitatea organizdrii celei de a
pentru
ooua sesrull
ocuDarea
ilor rdmase vacante, dupd prima sesiune de admitere, afigarea
rezulLatelor celei de a doua sesi i ffebuie fEcutd pdnd la data de 23 septembrie.
Art.8, Admiterea la pro
ele de studii universitare se face prin concurs, pe bMa mediilor
generale oblinute.

CAPITOLUL

il.

Art.9. in vederea
septembrie, la nivelul facultatii

MISIA DE ADMITERT - CONSTITUIRE SI ATRIBUTII
qi desfEgurdrii concursului de admitere pentru sesiunile iulie si
constituie Comisia tehnicd de admitere.

Art.l0. Atribuliile
tehnice de admitere:
(1) Primeqte gi inregistreazd
candidalilor;
(2) Organizeazd concursul d admitere;
(3) Aproba scutirile de la pl
taxelor de inscriere;
(4) Verificd, zilnic, dosarele
dalilor inscrigi gi confirmd, sub semniturd, legalitatea inscrierii.
(5) Rezolvd operativ
e constatate in inscrierea candidatilor prin convocarea la secretariatul
comisiei tehnice de
a candidatului respectiv.

(6) Raporteazd zilnic
i centrale de admitere situalia inscrierilor pe programe de studiu;
(7) Afrsazd zilnic la sediul
ultdfii numdrul de inscriti;
(8) Stabilegte qi comunicd
iltatele pa4iale qi definitive ale admiterii, pe fiecare program qi ciclu
de studii universitare de :enld gi masterat, pe liste separate, in funcfie de
categorii de locuri
(finan1ate de la bugetul
staVcu taxd) la care candidalii au concurat;
(9) Primeqte contestaJiile
idalilor gi le transmite spre rezolvare Comisiei de contestatii a
Universitd!ii;
(1 0) Afigazd rezultatele
ale admiterii la sediul facultdlii gi pe pagina web a Universitdtii.
Ia adresa www.utgiiu.ro.

CAPITOLUL ilI. COND
ADMITERE PENTRU

Art.l 1. Inscrierea candidatilor
Art.l2. (1) Comisia tehnicd
documente:

- figa tip de inscriere
identificare ale candidatului;
cazare, limba strdine etc.);
- declaraJia pe propria
de gcolarizare in invdldmAntul

- diploma de
,,conform cu originalul" /
notele obtinute la examenul de
studiu, termenul de valabilitate
examenul de bacalaureat in sesi
- certificatul de nagtere
cazul, gi acte doveditoare pri
- 2 fotografii color tip
- adeverinta din care sd
urmeazd deja un program de
- diploma de licenld
,,conform cu originalul" / I
doresc sd urmeze a doua
- diploma de absolvire
ceflificata ..conform cu original
scufta durata qi doresc sd-gi
- foaia matricol5 / supl
in copie certificata .,conform
program de scurti duratd gi
- chitanla justificativa pd
care sA rezulte categoria de scut
rural, care candideazd pe locuril
de inscriere;
- declaraJietip prin care
intr-un termen stabilit de fiecare
pentru confirmarea locurilor
,,conform cu originalul" / cople
finanlat de Ia bugetul de stat I
ocupirii locului cu taxd;
- adeverinld medicald (
concureazd);
- recomandare scris[
inregistratd legal, prin care se

SPECIFICE DE DESFA$URARE A CONCURSULUI DE
OGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
desfagoard la sediul facultdlii din Tirgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 24.
dosarele candidaJilor care trebuie sd conJind ce.l putin urmdtoarele

concursul de admitere cu toate rubricile completate corect (date de

i, domeniu, specializare, forma de invdldment, forma de finanpre,
undere a candidatului din care sd rezulte dacd acesta a mai benehciat
or in regim fbrd tax6, qi dacd da, se consemneze 9i de cdti ani a mai
sau diploma echivalentd cu aceasta, in original, in copie certificatd
legalizatd, sau adeverinJa eiiberatd de liceu in care se mentioneazd
media generald de la bacalaureat, mediile oblinute in anii de
faptul cd nu s-a eliberat diploma pentru candidaJii care promoveazd
iunie-iulie 2018 sau in sesiunea august-septembrie 2018;
copie certificatd ,,conform cu originalul" sau legalizati, iar dacd este
schimbarea numelui (cisdtorie, adopJiune, hotdrAre judecdtoreascd);
recente, pe hdrtie fotograficd;
calitatea de student gi forma de finanlare (pentru candida{ii care

diploma echivalentd cu aceasta, in original sau in copie certificatd
(pentru candidatii care au absolvit deja un program de licen{d gi
echivalentd, cu media examenului de absolvire, in original sau copre
sau legalizatd (pentru candidalii care au absolvit un program de

"

studiile.,t;

la diplomd, aferentd diplomei de absolvire a facultdiii / colegiului,
originalul" sau legalizatd, (pentru candidatii care au absolvit un
sd-Ei continuie studiile);
ind plata taxei de inscriere la concursul de admitere sau adeverin{d din
la plata taxei de inscriere; candidalii provenili din licee din mediul
special alocate, beneficiazd de o reducere de 50% din cuantumul taxei

idatii admigi in urma concursului de admitere se obligd sd depunb,
in parte, urmdtoarele acte: diploma de bacalaureat in original
de la bugetul de stat gi diploma in original, sau copie certificatd
legalizald, insolitd de adeverin{a din care sd rezulte cd ocupd un loc
altd universitate gi chitanla de achitare a taxei pentru confirmarea
care sd rezulte cA sunt apji pentru profilul sau specializare a

la care

partea pregedintelui unei organizalii civice, culturale sau politice,
apartenenla la comunitatea rromiior, semnata gi gtampilatd, pentru
?

candidalii din etnia rromilor;
- copie C.l / B.L certifi
,,conform cu originalul".
(2) Dosarele cu actele
de candidali rdmdn la comisia tehnicd unde s-a fbcut inscricrea
oe
toatd perioada concursului de
Art.13. l) Media generald de
se calculeazd ca medie aritmeticd ponderatd. astfel:
- 20% nota oblinutd la
Probd cu notd a Examenului de Bacalaureat:
- 80% media generald a
ui de Bacalaureat.
(2) Media se calculeazd cu doud
fhrd rotunjire.
Art.l4. (l) Repartizarea candi {ilor admigi pe domenii gi programe de studii de licenJd,
in cadrul
facultalilor, se va face prin
onarea, in dreptul fiecdrui candidat admis a ordinii de prefirinld pentru

care a optat.

(2) La anul I de studii, nu este
mai multor candidali cu media
de departaj are:

- Criteriul L
- Criteriul II;

CAPITOLUL IV. COND
ADMITERE PENTRU

lV,l.

depdgirea numdrului de locuri alocat. in eventualitatea existentei
cu cea a ultimului loc planificat, se va apela la urmatoarele criterii

generald a examenului de Bacalaureat;
la prima probd a examenului de Bacalaureat.

SPECIFICE DE DESFA$URARE A CONCURSULUI DE
DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

inscrierea candidalilor

Art.l5.
(1) Inscrierea candidalilor se
(2) Se pot inscrie la programe
echivalentd.

Art.l6.
(1) Comisia tehnicd primeqte

la sediul facultelii din TArgu-Jiu, shada Victoriei, nr. 24.
studii universitare de master absolvenlii cu diplomd de licentd sau

e candidalilor care hebuie sd conlind cel putin

urmdtoarele

documente:

-

figa tip de inscriere pentru
identificare ale candidatului;
etc.);
- declaralia pe propria
$colarizare in inv[tlmAntul
consemneze gi de cdli ani a mai
- diploma de bacalaureat
,,conform cu originalul" / I
afld Ia secretariatul facultatii la
- diploma de licenjd sau
I legalizattL insolitd de
calitatea de student si forma de
timp;
- certificatul de nagtere in
acte doveditoare privind
- 2 fotografii coior tip
- adeverinld din care sd
urmeazd deja un program de
- chitanla justificativd privind
sd rezulte categoria de scutire la
care candideazd pe locurile
inscriere;
- declaralie pe propria
nefrrnctiondrii programului de
admigi;
- declaralie-tip prin care candi

concusul de admitere cu toate rubricile completate corect (date de
domeniu, specializare, forma de finantare, cazare, limba strdind
a candidatului din care sd rezulte dacd acesta a mai beneficiat de
or in regim fErd taxe pentru un program de master gi, dacl da, sd
ciat;

diploma echivalentd cu aceasta in original sau in copie certificati
insotitd de adeverinla din care sd reiasi cd diploma de bacalaureat se
se afld originalul;
acesteia, in original sau copie certificatd ,,conform cu originalul,'
eliberatd de facultatea la care se alld originalul, prin care se confirmd
pentru candidalii care urmeazd. doud specializdri in acelagl
e certificatd ,,conform cu

originalul" / legalizatd, iar dacd este cazul $i
numelui (clsitorie, adoptiune, hotdrdre judecdtoreascd);
recente, pe hdrtie fotograficd;
calitatea de student gi forma de finanJare (pentru candidalii care
ata taxei de inscriere la concursul de admitere sau adeverintd din care

lata taxei de inscriere; candidalii proveniti din licee din mediul rural,
alocate, beneficiazd de o reducere de 50% din cuantumul taxei de

a candidatului privind alte optiuni de inscriere in situalia
la care a fost admis, ca urmare a numdxului insuficient de candidati
admigi in urma concursului de admitere se obligd sd depund, intrA

un termen stabilit de fiecare
original pentru confirmarea
originalul"/copie legalizatd
bugetul de stat la alt6 universi
taxa;

-

adeverintd medicalh (din

concureazd);

- o recomandare scrisl
iffegistratd legal, prin care se
candidalii din etnia nomilor;
- copie C.I / B.I.
(2) Dosarele cu actele depuse
perioada concursului de admi

IV.2. Verificarea

gi notarea

jlJj_tili:lr.ldroarele

acte: diplomele de bacalaureat qi de licenfd

in
la bugetul de stat sau copii certificate
,ponfo.rn cu
care sa.rezulte ca ocupa *l"r-f,"-f"t a. l^
:ti,gi 1:,:9:.I"1rnta,din
chitaala de achitare a raxei pentru confir;area
o.upa.ii to.rtui .u
or. finantate. de

sd rezulte cA sunt apli pentru profilul sau specializare a

la

care

parlea preqedintelui unei organizaJii civice, culturale sau
Dolitice.
std apartenenla la comunitatea rromilor (semnatd qi qtampilatA)
pentru
,,conform cu ori ginalul".
candidafi rdmdn la comisia tehnicd unde s-a f6cut inscrierea
De toata

belor de concurs la programele de studii universitare de masrerat

Art.l7,
(

1) Pentru verihcarea cuno$tintre

r specifice domeniului de studiu de masterat, candidafii sustin o probi
n domeniu.
(2) Bibliografia, temarica
riile de verificare sunt stabilite de Consiliul facultdlii qi anunlate prin
Ei
afiqare la avizier qi pe pagi
de web a universitdtii.
(3) Pentru a fi declarafi admigi r concursul de admitere, candidalii
trebuie sd promoveze gi proba de
verificare a cuno;tinlelor
domeniu, probd finalizatd cu notd. Nota minimi de promovare este 5.
(4) Testarea cunoqtinlelor din
iu se realizeazd prin intermediul unui test grild cu 10 itemi.
(5) Data testirii va fi stabilita in
brmitate cu calendarul admiterii.
(6) Comisia tehnicd de admi
are obligalia punerii la dispozifia candidalilor a unui spaliu propice
realizdrii testdrii,
testarea qi rcalizeazd corectura qi notarea in prezenla candidatului;
(7) Testul de evaluare a
or drn domeniu se depune la dosarul candidatului.
(8) Comisia tehnica axe o
de a afiqa baremele de notare in timpul desfdgurdrii concursului de
admitere Ei clasificarea candi
Art.18. Admiterea candida{ilor r programele de studii universitare de master se face pe baza mediilor
generale de admitere obtinute
candidali, in limita locurilor aprobate de Senat pentru fiecare program
de studii.
Art.19.
( I ) Media generald de admitere
calculeazd ca medie aritmeticd ponderatd. astfel:
- 20% nota obJinutd la
ba scrisS.
- 80% media generald a
i de Licenfa.
(2) Media se calculeazd cu doud
fhrd rotunjire.
Art.20.
(l) Ierarhizarea candidatilor se
in ordinea descrescdtoare a mediilor generale de admitere obtinute
de candidafi. Media generald
pentru studii universitare de master nu poate fi mai mici de 6.00
de verificare a cunostinlelor

(9aser.

(2) Locurile finanJate de la

etul de stat, revin celor mai bine clasali candida{i din fiecare

domenir.r/program de studii, conf rm metodologiei proprii.

Art.2l. Consiliul facultdlii

tematica qi criteriile de verificare gi notare care vor fi publicate pe
pagina web a Universitdlii
la secliunea Admitere, fiind aceleagi pentru ambele sesiuni de
admitere.
Art.22. (l\ Reparlizarea candi
admigi pe domenii gi programe de studii de masterat, in cadrul
facultAlii, se va face prin
in dreptul fiecdrui candidat admis a ordinii de preferin{d pentru
care a optat, incepAndu-se cu p
opFune.
(2) In eventualitatea existenlei
multor candidali cu media egalA cu cea a ultimului loc planificat, se
va apela la urmdtoarele criterii
departaj are :
Criteriul I: media
ald a Examenului de licenld,
D Criteriul II: nota la Prima probd a Examenului de licen1d.

Y

CAP
Art.23. Atdt la nivel

li

cu ajutorul unui program de
r se ordoneazd candidaJii
! pentru fiecare candidat
declarat admis la prima opliune

tin

cazul in care nu
inscriere. candidatul este trecur
. redistribuirea candidalil
consta in trecerea candidalilor
nou a programului in aceleagi
. sesiunea de admitere va
' la prima redistribuire
se afli pe lista de potenlial
fiind trecuJi pe lista de
. cea de-a doua redistrib
de pe lista de potenlial admigi
. dupd a doua redi
padicipe cea de-a heia redistrib
putea ocupa un loc liber. Dacd
cererea trebuie sd conlin[ o
. cea de-a treia redistri
aiteptare care au depus o cerere
un loc cu tax[ la programele de
. candidalii care nu au
cerere fiind trecu{i pe lista de
nu au depus cerere vor fi trecuti
r dupA cea de-a treia
pentru a realiza cea de-a treia
redistribuire.

Art.24, Confirmarea
a) Candidatiideclarati

LUL V. R.EPARTIZAREA CANDIDATILOR
c6t gi la.nivel.ma.sterat, repartizarea candidatilor
se face computerrzat
ement al admiterii, astfel:

ordinea descrescitoare a mediilor;
parte se parculge lista de opfiuni din figa de inscriere,
acesta fiind
listd la care existd locuri libere;
nici un loc disponibil la nici una din opliunile specificate in figa
de
o listA de potenlial admigi pentru redistribuire;
se va efectua pe locurile rimase libere prin neconfirmare;
aceasta
e.nu au confirmat locurile pe lista de potenlial admigi gi
rularea din

trei redistribuiri, cea de-a treia fiind o redistribuire la cerere;
participaloli candidatii care au confirmat locurile gi toJi candidaJii
care
i; candidalii care nu au confirmat locurile nu parti"ipa lu i"di.tribui."

vea

va cuprinde toli candidaJii care au confirmat locurile gi
toli candidalii
pAndu-i pe cei din lista de a$teptaxe;
candidajii potential admiqi 9i cei de pe lista de agteptare, care doresc
sd
ire trebuie sd depund o cerere pentru a rdmdne in concurs pentru
a
9i
pentru caxe au optat au fost epuizate in urma redistribuirilor,
opliune;
va cuprinde candidalii din lista de potential admigi gi cei din lista de
ntru a participa la aceastd redishibuire. Acegtia pot opta nurnai pentru
la care nu au fost ocupate toate locurile;
locurile dupd a treia redistribuire nu participd la redistribuirea la
candidalii aflali pe lista de potenJial admigi/lista de a$teptare care
lista de respingi;
ire se realizeazd afigajul final. In cazul in care nu existi nicio cerere
ibuire, rezultatele finale sunt cele afigate dup6 cea de-a doua

nigi pe un 1oc bugetat igi vor confirma locul prin prezentarea diplomei

de bacalaureat/licen!5./
conform calendarului desligurdrii concursului de admitere, in caz
contrar, fiind trecuti in lista de
pierzdnd locul ocupat.
Prin excep{ie, pentru abso
de licer-r./studii univeritare, promoJia 2018, in condiliile in care

liceul/colegiul absolvit/uni
nu a eliberat diplomele de bacalaureat/licenfd, confirmarea se Doate
face gi cu adeverinta de
reaVlicenfd in original, in orice caz acegtia fiind obligali sd respecte
calendarul de admitere gi sd
inte la comisia de admitere diploma de bacalaureat in original, in caz
contrar ace$tia pierzAndu-9i locul ocupat prin concurs.
Locurile rimase neocupate
fi redistribuite astfel: se ruleazd din nou programul de admitere, in
aceleagi condilii, dar avdnd ca
de intrare candidatii care au confirmat locurile gi candidalii declarali
potenlial admigi. Candidalii din
r de agteptare nu participd la aceastd redistribuire.
Dupd ultima redistribuire.
condiliile in care au rdmas locuri neocupate, candidaJii aflaJi pe lista
de potenliali admigi 9i lista de
rtare vor fi redistribuili pe aceste locuri, pe bazd de cercre depusd la
secretariatul facultalii in telmen
24 de ore de la afigarea rezultatelor. Ceilalli candidali vor fi declara{i

respingi.

b) CandidaliideclaraJi
confirmare, in valoare de 400 lei
copie legalizatd/ conform cu ori
originalul, in situafia in care
adeverinld, pAnd la datele

pe un loc cu taxd igi vor confirma locul prin plata unei taxe de
prezentarea
adeverinlei sau diplomei de bacalaureat (in original sau
$i
nalul, insolitd de adeverinld in care se precizeazd,la ce facultate este
datul mai este admis la altd facultate), respectiv diploma de licenJd sau
cate in calendarul admiterii, in caz contrar, fiind trecuJi pe lista de

a$teptare.

c) Confirmarea dupd
r prezentarea diplomei
de

presupune:

icenld

in original pentru

candidaJii declarali admigi pe

locurile bugetate;
r Prin exceptie, pentru
absolvit nu a eliberat diplomele
in original. in orice caz acegtia
qi sa prezinte la comisia de
pierzdndu-qi locul ocupat prin
.plata unei taxe de
(in original sau copie legalizatd
in situalia in care candidatul
locurile cu tax[.
. Neconfirmarea locului

venJii de liceu, promolia 2018, in condiliile in care liceul/colegiul
!ac.a]3ur9at,

confirmarea se poate face gi cu adeverinla de bacalaureat

obligafi sd respecte calendarul desfEguririi concursului de admitere
diploma de bacalaureat in original, in caz contrar acesha

valoare de 400 lei gi prezentarea diplomei de bacalaureaVlicenll
.in
itd de adeverinld in care se preciz eazeTa ce facultate este orieinalul.
este admis la altd facultate), pentru candidatii declaraJi admigi pe
sau cu

tax[ atrage dupd sine eliminarea din concursl

DISPOZITII FINALE

Art.25. (1) Prezenta metodolo e a fost avizatd" in

20.12.2017 9i 08.05.201 8,
in qedinla Senatului universitar
(2) Metodologia de organizare
Administratie Publicd pentru
de organizare gi desftgurare a
universitar 2018-2019, la nive
(3) Responsabil pentru corecrl
prof. univ. dr. Sorin-Vasile

qedinlele Consiliului de Administratie din data de
in gedinla Senatului universitar din data de I 1.01 .201b qi modificata
datade 17.05.20i8.
desfbgurare a admiterii la Facultatea de
$tiinJe ale Educaliei, Drept gi
universitar 201&-2019 se completeazd cu dispoziliile Regulamentului
admiterii la studiile universitare de licenld gi masterat pentru anul
.d

Universitetrii.
Linea datelor inscrise in cuprinsul prezentei Metodologii este domnul
- Decan.

INOTA:
. Taxa de confirmare este
. Candidalii care vor

taxi pot

solicita

in

in cazul rehagerii dosarului de admitere.

urma redistribuirii de

la rln loc cu taxd la

taxei de confirmare dupd

un
inceperea

loc

fErd

anului
universitar, dacd rdmAn studenti i facultdlii
. Pentru candidalii care
studenli cu tax6 la r-ma din specializdrile facultalii valoarea taxei
de confirmare va fi dedusd din
de gcolarizare pentru anul I de studiu.

ANEXA
CALEND

>

LTCENTA

I l-25 iulie - inscrierea
25 iulie - afiqarea rezultatelor
25-26 iulie depunerea Ei sol
26 iulie - afigarea rezultatelor
25-31 iulie - confirmarea I
31 iulie - prima redistribuire
contestaliilor, afi qarea rezultatel
I august - confirmarea locuril
2 august - a doua redistribuire
2-3 august confirmarea locwilo
3 august - depunerea cererilor
admiqi
3 august - a treia redistribuire
Ei
4 august - depunerea qi soluli
4 august - afigarea rezultatelor

-

>

uL DESFA$URARrI ADMITERII

2018_2019

SESIUNEA IULIE 2018
(exclusiv duminica)
contestaliilor
contestalii
or ocupate
confirmare qi afigarea rezultatelor parfiale, depunerea gi
solulionarea
dupd contestalii
ocupate dupd prima redi stribuire
rpd confirmare qi afiqarea rezultatelor parliale
ocupate dupd a doua redistribuire
vederea redistribuirii de cdtre candidafii aflali pe lista
de potential
rezultatelor finale
contestaliilor
contesta{ii

MASTERAT

I I -25 iulie - inscrierea candi
or (exclusiv duminica)
25 iulie - testarea candidalilor ( a I 600)
25 iulie - afiqarea rezultatelor
25-26 iulie - depunerea gi sol
narea contestaliilor
26 iulie - afigarea rezultatelor
contestalii

25-31 iulie - confirmarea
ocupate
3 I iulie - prima redistribuire
confirmare gi afigarea rezultatelor pa4iale, depunerea gi solulionarea
contestaliilor, afi Earea rezultatel dupA contestatii
I august - confirmarea locurilor
dupd prima redistribuire
2 august - a doua redistribuire
confirmare Ei afiqarea rezultatelor parfiale
2-3 august confirmarea locurilor
dupd a doua redistribuire
3 august - depunerea cererilor in
redistribuirii de cdtre candidalii aflali pe lista de potenlial
admiEi
3 august - a treia redistribuire qr
rezultatelor finale
4 august - depunerea gi soluli
contestaliilor
4 august - afiEarea rezultatelor
contestafii

>

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
LTCENTA

3- 14 septembrie

14 septembrie
15 septembrie

-

inscrierea

dafilor (exclusiv duminica)

or partiale
- afigarea
qi
depunerea
sol .ionarea contesta!iilor
l5 septembrie - afiEarea
r dupd contestafii
15- 18 septembrie - confirmarea I
or ocupate
I 8 septembrie - prima redi
dupd confirmare qi afiqarea rezultatelor padiale
19 septembrie - depunerea qi sol
contestaliilor
l9 septembrie - afiqarea
19-21 septembrie - confirmarea I
or ocupate dupd prima redistribuire
21 septembrie - a doua
dupd confirmare qi afigarea rezultatelor parliale
22 septembrie - depunerea gi sol onarea contestatiilor
22 septembrie - afiEarea rezultate or dupd contesta{ii
22-24 septembrie - confirmarea I
ilor ocupate dupd a doua redistribuire
8

I

24 septembrie

-

depunerea

potenlial admigi

24septembrie-atreia
25 septembrie depunerea pi
25 septembrie afiqarea rezul

>

or in vederea redistribuirii de cdtre candidafii
aflafi pe lista de
gi afiqarea rezultatelor finale

contestaIiilor
elor dupi contestafii

MASTERAT

3- 14 septembrie

l4

-

inscrierea

dalilor (exclusiv duminica)

septembrie - testarea
of
14 septembrie - afigarea rezul
or dupA testare
I 5 septembrie
- depunerea qi so ulionarea contestaliilor
l5 septembrie - afigarea rezulta or dupd contestalii
15
18 septembrie - co
locurilor ocupate
l8 septembrie - prima
: dupd confirmare gi afiqarea rezultatelor parfiale
I 9 septembrie
depunerea
qi
onarea contestatiilor
19 septembrie - afiEarea
dupd contestalii
19-21 septembrie - confirmarea
rrilor ocupate dupd prima redistribuire
21 septembrie - a doua redistri
dupd confirmare qi afigarea rezultatelor patiale
22 septembrie depunerea qi so
contestaliilor
22 septembrie - afigarea
or dupd contestalii
22-24 septembrie - confirmarea ocurilor ocupate dupd
a doua redistribuire
24 septembrie - depunerea
in vederea redistribuirii de cdtre candidalii aflafi pe lista de
potenJial admigi

-

24 septembrie
25 septembrie
25 septembrie

- a treia
- depunerea
- afiqarea

gi afiqarea rezultatelor finale

gi so

contestaliilor
or dupd contestalii

Decan,

Prof. univ. dn Sorin Purec

