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CONCURS DE ADMITERE
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Forme de învăţământ la care se organizează admiterea:
1.

Învăţământ cu frecvenţă, prin concurs de admitere - sesiunea iulie 2012
•
•
•

•

2.

Locuri finanţate prin granturi de studii - 300 de locuri;
Locuri cu taxă - 286 de locuri;
14 locuri (3-cu bursă, 11-fără bursă, fără taxă), conform ordinului MECTS
4334/05.06.2012, pentru cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova
care au absolvit liceul în Republica Moldova; din Albania, Bulgaria, Macedonia,
Serbia, Ucraina, Ungaria şi cetăţeni cu domiciliul stabil în străinătate.
Nota: În ipoteza în care MECTS nu va comunica numele celor care au fost
selecţionaţi până la data de 25 septembrie 2012, cele 14 locuri vor fi ocupate, în
ordinea punctajului, de candidaţii care au participat la concursul de admitere.
Înscrieri: 9-15 iulie 2012
zilnic, între orele 900 – 1400
sâmbăta şi duminica, între orele 900 – 1200

Învăţământ la distanţă – ID
• Locuri cu taxă – 400 de locuri;
• Sesiunea iulie 2012 – Concursul de admitere va fi acelaşi cu cel organizat pentru
forma de învăţământ cu frecvenţă, urmând ca - în funcţie de opţiuni - la ID să fie
înscrişi cei care au obţinut minim nota 5 (50 de puncte). Sunt valabile toate
informaţiile specificate la forma de învăţământ cu frecvenţă (perioadă de înscriere,
taxe, data concursului, discipline de concurs, acte necesare).
• Sesiunea septembrie 2012 – Concurs de admitere numai pentru absolvenţii cu
diplomă de licenţă ai unei alte facultăţi.
Perioada de înscriere: 3 – 10 septembrie 2012.
Selecţia candidaţilor: admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licenţă
de la facultatea absolvită anterior, în limita locurilor rămase libere după concursul de
admitere din iulie 2012.

3.

Taxa de studiu (locuri cu taxă), pentru anul universitar 2012 – 2013, aprobată de Senatul
Universităţii din Bucureşti, este de 3300 de lei.
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