ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
1. Cerere-tip de înscriere
2. Diplomă de bacalaureat (original şi
copie xerox)
3. Suplimentul la diplomă de licenţă în
original şi copie xerox (pentru a doua
facultate)
4. Diploma de licenţă (original şi copie
xerox sau adeverinţă eliberată de către
instituţia de învăţământ, în care se
menţionează media generală, mediile
obţinute în anii de studiu, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma, în cazul celor care doresc să
urmeze cursurile unei a doua facultăţi)
5. Atestatul de recunoaştere a
studiilor, pentru candidaţii cetăţeni
străini sau etnici români din alte ţări (în
original)
6. Certificat de competenţă lingvistică,
pentru candidaţii cetăţeni străini
7. Certificatul de naștere (original si
copie xerox)
8. Cartea de identitate (original si copie
xerox)
9. Certificatul de căsătorie (dacă este
cazul) (original si copie xerox)
10. Adeverința medicală tip, eliberată de
medicul de familie
11. Patru fotografii tip buletin
12. Chitanța care să ateste plata taxei
de înscriere
13. Dosar plic.

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ
"DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA
DE
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
INTERNAȚIONALE

Studii universitare de licenţă
Economie şi Afaceri Internaţionale
- acreditate– 3 ani învăţământ cu frecvenţă 600 €/an
– 250 locuri
– 3 ani învăţământ cu frecvenţă redusă 600€/an
– 175 locuri

PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Etapa I - IULIE
Înscrierea și verificarea
dosarelor
Afisarea listelor provizorii cu
candidaţii admisi si respinsi
Perioada de contestatii
Afișarea candidaților înscriși
Plata a minimum 1/3 din taxa
de școlarizare
Afișarea rezultatelor etapa I
admişi care au plătit taxa de
şcolarizare)

03.06.201931.07.2019
31.07.2019
31.07.20191.08.2019
01.08.2019
02.08.201919.08.2019
20.08.2019

Etapa a II-a - SEPTEMBRIE
Înscrierea și verificarea
01.08.2019dosarelor
29.09.2019
Afisarea listelor provizorii cu
29.09.2019
candidatii admisi si respinsi
29.09.2019Perioada de contestatii
30.09.2019
Afisarea listelor definitive cu
30.09.2019
candidatii admisi si respinsi
Plata a minimum 1/3 din taxa
01.10.2019de școlarizare
06.10.2019

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 LEI
PROGRAM INSCRIERI:
Luni - Vineri: 08.00 - 20.00
Sâmbătă - Duminică: 09.00 - 13.00

ADMITERE 2019

Facultatea de Administrarea Afacerilor
Internaţionale – UCDC Bucuresti

ucdc.rei @gmail.com

DATE DE CONTACT

IMPORTANT!

Adresa:
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucuresti
Telefon:
(021) 330.89.31,
(021)330.79.00 / int. 151
(021)330.79.11 / int. 151
(021)330.79.14 / int. 151
Adresa site:
http://rei.ucdc.ro/
Adresa e-mail:
ucdc.rei @gmail.com
Mijloace de transport: metrou - Staţia
"Timpuri Noi"
Autobuze (133 – Piața Romană și Gara de
Nord, 312 – Piața Unirii) - Staţia
"Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"
Tramvai (19 – Şerban Vodă, RATB Titan) –
Stația "Universitatea Creștină Dimitrie
Cantemir"

OPORTUNITĂȚI ÎN CARIERĂ
 Companii multinaţionale
 Instituții financiar-bancare
 Firme de consultanță
 Companii de transport internațional
 Instituții publice
 Organizaţii internaţionale
 Agenţii şi reprezentanţe comerciale din ţară şi
din străinătate
 Firme specializate în atragerea fondurilor
europene
 Organisme guvernamentale
 Misiuni diplomatice şi consulare

PRACTICA DE SPECIALITATE

Pentru desfășurarea activității de practică, studenţii
pot alege din bazele de practică oferite de facultate
sau pot desfășura activitatea de practică pe cont
propiu.

 Taxele de şcolarizare se achită în lei,
integral sau în 2-3 rate.
 Se acordă reducere cu 15% a taxei de
şcolarizare, candidaţilor care provin din
aceeaşi familie, absolvenţilor licenţiaţi ai
unei facultăţi din cadrul UCDC sau din
alte universităţi, precum şi studenţilor
care urmează simultan cursurile a două
facultăţi din cadrul Universităţii.
 Primii trei studenţi de la programele de
licenţă, învăţământ cu frecvenţă, clasaţi în
funcţie de rezultatele obţinute la
învăţătură, beneficiază, în timpul anilor de
studii, de reducerea cu 15% a taxei de
şcolarizare.
 Candidaţii declaraţi admişi care achită
integral taxa de şcolarizare până la data
de
06.10.2019
beneficiază
de
o
REDUCERE DE 50 € (la programul de
licenţă).

