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Universitatea din Craiova 
Facultatea de Științe Sociale  
Departamentul de Științe Sociale  
 

Admitere Master 

 SESIUNEA IULIE/ SEPTEMBRIE 2016 

 

CALENDAR ADMITERE 

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență (IF), concursul de admitere se 
va desfăşura după următorul program: 
Admiterea la studiile universitare de master. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget 

 18 – 29 iulie 2016 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă; 
 1 – 7 septembrie 2016 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa II-

a; 
 8 septembrie 2016- afișarea rezultatelor la buget şi taxă, pe programe; 
 8– 9 septembrie 2016- plata taxei de înmatriculare și încheierea contractelor de şcolarizare. 

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget care nu confirmă locul prin semnarea 
contractele de școlarizare până la data de 9 septembrie își pierd locul ocupat prin concurs. 
 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține 
următoarele: 

1. Fişa de înscriere (se procură de la sala 443 D unde se efectuează înscrierea); 
2. Diploma de bacalaureat în original; 
3. Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2016 pot prezenta adeverinţă care 

trebuie să conţină obligatoriu funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din 
instituţia de învăţământ superior precum şi informaţiile următoare: 

4. domeniul de studii universitare; 
5. programul de studii/specializarea; 
6. perioada de studii; 
7. media de finalizare a studiilor; 
8. statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, 

locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a 
Guvernului, ordin al ministrului, după caz). 

9. Foaia matricolă în original (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără 
posibilităţi de interpretare); 

10. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau 
absolvenții altor programe de studii ale instituțiilor de învățământ superior; 

11. Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de 
admitere pe facultate; 

12. Copie după cartea/buletinul de identitate; 
13. Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-

au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate; 
14. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
15. 2 fotografii tip buletin; 
*        Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de 

admitere). 
La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.  
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