FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR
INTERNAŢIONALE
organizează:
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
"ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE"
- acreditat ARACIS -

- 3 ani învăţământ cu frecvenţă (IF)- 250 locuri
- 3 ani învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)- 175 locuri
TAXA DE ŞCOLARIZARE
600 € - învăţământ cu frecvenţă (IF)
600 € - învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)




Taxa se achită în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.
CALENDARUL ADMITERII
- ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 -

 Concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă se
realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
 În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe
ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la
limba română, de la examenul de bacalaureat.

Etapa I: Sesiunea IULIE
Activitatea
Perioada
Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor
04.06.2018 – 31.07.2018
Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi
31.07.2018
respinşi
Perioada de contestaţii
31.07.2018-1.08.2018
Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi şi respinşi
01.08.2018
Taxa de şcolarizare se achită:
02.08.2018 - 16.08.2018
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro sau
-parţial, minim 25% din taxa de școlarizare
Afişarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa
17.08.2018
de școlarizare)
În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos

la concurs în etapa a II-a.

CALENDARUL ADMITERII
- ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 -

Etapa II: Sesiunea SEPTEMBRIE
Activitatea
Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor
Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admişi şi respinşi
Perioada de contestaţii
Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi şi respinşi
Taxa de şcolarizare se achită:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
sau
-parţial, minim 25% din taxa de şcolarizare

Perioada
01.08.2018 - 28.09.2018
29.09.2018
29.09.2018-30.09.2018
08.10.2018
30.09.2018-07.10.2018

Taxa de şcolarizare se achită în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

FACILITĂŢI
 Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:
- candidații care provin din aceeași familie;
- primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de
rezultatele obținute la învățătură;

 Beneficiază de reduceri de taxe:
- studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul
universității;
- absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC, sau din alte
universități;

PROGRAM ÎNSCRIERI:
L - V: 0800 – 2000
S - D: 0900 - 1300
Pentru informații și înscrieri vă puteți adresa Secretariatul facultății
Adresa: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, camera 106, etaj 2
(secretariatul facultăţii).
Telefon: 021. 330.79.00 / int. 151

ACTE NECESARE ADMITERE 2018 – LICENŢĂ

- Cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
- Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau
adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat,
pentru promoţia 2018;
- Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă
de promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2018
(în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua
facultate);
- Suplimentul la diplomă – original şi copie xerox;
- Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii
cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
- Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii
cetăţeni străini);
- Certificatul de naştere – original şi copie xerox;
- Cartea de identitate şi copie xerox;
- Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie
xerox ;
- Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
- Patru fotografii tip buletin;

- Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
- Dosar plic.

Taxa de înscriere este de 100 lei.

