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Centrul universitar din Bucureşti

Campusul Universităţii, inaugurat la 11 octombrie 1999, găzduieşte
cele 7 facultăţi din capitală şi dispune de amfiteatre, săli de seminar,
laboratoare de informatică, criminalistică, multimedia, sală de tribunal
pentru procese experimentale, aulă cu 500 de locuri, săli de conferinţe,
bibliotecă, săli de lectură, librării, capelă, radio şi televiziune internă, club
studenţesc, spaţii de agrement, complex sportiv, bar studenţesc şi cabinet
medical.
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a încheiat parteneriate şi
acorduri de colaborare cu universităţi și institute de cercetare din ţară şi din
străinătate, centre culturale și academice, precum și instituții din spațiul
social-economic. Studenţii tuturor facultăților din Universitatea Creștină
„Dimitrie Cantemir” pot beneficia de mobilităţi în cadrul programului
Erasmus+ al Uniunii Europene.
Informații admitere 2019
Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se desfaşoară 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.
Admiterea la programele de studii universitare de master se realizează
pe baza mediei obținute la examenul de licență.
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Admiterea se realizează în două etape:
etapa i: sesiunea iulie

etapa ii: sesiunea septembrie

perioada de înscriere:
03.06.2019-31.07.2019
afişarea rezultatelor:
01.08.2019

perioada de înscriere:
01.08.2019-29.09.2019
afișarea rezultatelor:
30.09.2019

Pentru a-şi păstra locul, candidaţii declaraţi admişi la programele de
licenţă vor achita taxa de școlarizare integral (obţinând o reducere de 50€)
sau parţial (minimum 1/3 din taxa anuală de şcolarizare) până la data de
19.08.2019 pentru cei înscrişi în etapa I şi până la data de 06.10.2019
pentru cei înscrişi în etapa a II-a.
Pentru a-şi păstra locul, candidaţii declaraţi admişi la programele de
master vor achita taxa de școlarizare integral sau parţial (minimum 1/3 din
taxa anuală de şcolarizare) până la data de 19.08.2019 pentru cei înscrişi
în etapa I şi până la data de 06.10.2019 pentru cei înscrişi în etapa a II-a.
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Acte necesare pentru înscriere la
programele de licență și masterat
• cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
• diploma de bacalaureat - original şi copie xerox;
• diploma de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare
a examenului de licenţă pentru promoţia 2019 (în cazul candidaţilor
care doresc să urmeze un al doilea program de licenţă sau să se înscrie la
un program de masterat);
• suplimentul la diploma de licență - original şi copie xerox;
• atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidatii cetăţeni străini
sau etnici români din alte ţări;
• certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini
sau pentru programele cu predare într-o limbă străină;
• certificatul de naştere - original şi copie xerox;
• cartea de identitate - original şi copie xerox;
• certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original şi copie xerox;
• adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
• patru fotografii tip buletin;
• chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;
• dosar plic.
Taxa de înscriere - 100 lei.
Taxele de şcolarizare se achită în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.
Candidații, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, vor
depune actele prevăzute la art. 8 şi art. 9 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă,
master şi la cursurile postuniversitare, a cetăţenilor străini în UCDC, iar
candidaţii din ţări non-UE vor depune actele prevăzute la art. 20 şi art. 21
din aceeasi metodologie, postată pe site-ul universităţii la adresa:
http://www.ucdc.ro/ceac/metodologii/M14-Metodologia-organizareadesfasurarea-admiteri-cetatenilor-staini-UCDC.pdf
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Facultatea de
Ştiinţe Juridice și Administrative
Informaţii utile
Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea la studiile universitare
de licenţă se desfăşoară pe baza mediei obţinute la examenul de
bacalaureat. Admiterea la programele de studii universitare de master se
realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență. Facultatea de
Ştiinte Juridice şi Administrative îmbină, la ambele programe de licenţă,
studiul ştiinţelor juridice cu managementul administrativ. Frecvent,
se organizează procese demonstrative pentru a corela cunoştinţele
teoretice cu aspectele aplicative.
Program
universitar

Specializări

Drept
Licență
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Durata
studiilor

Nr. de
locuri

Taxa cetațeni
români & UE

Taxă cetățeni
țări non-UE

IF

4 ani

350

550 €/an

2000 €/an

IFR

4 ani

250

550 €/an

2000 €/an

IF

3 ani

100

500 €/an

2000 €/an

IFR

3 ani

100

500 €/an

2000 €/an

Dreptul intern şi internaţional
al afacerilor

IF

2 sem.

75

300 €/sem.

2000 €/an

Ştiinţe penale

IF

2 sem.

75

300 €/sem.

2000 €/an

Administraţie publică

Master

Forma de
învățământ

Carieră judiciară

IF

2 sem

75

300 €/sem.

2000 €/an

Administraţie şi management
public

IF

4 sem.

50

350 €/sem.

2000 €/an

Studii de securitate şi apărare

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Programele de licență și de master pregătesc specialişti atât în domeniul
teoriei şi practicii juridice: judecător, procuror, avocat, notar, consilier
juridic, executor judecatoresc, cât și în domeniul administraţiei publice,
centrale şi locale: secretar consiliu local, referent de asistenţă socială,
inspector în administraţia centrală şi locală, expert în administrația publică,
expert sau consilier în coordonarea unor programe ale Uniunii Europene
sau ale unor organizaţii nonguvenamentale.
Programul de master “Studii de securitate şi apărare” se adresează
absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe politice, drept, comunicare,
administraţie publică, care doresc să-şi completeze şi să-şi diversifice
pregătirea profesională, într-un domeniu interdisciplinar.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp Dl, etaj
1, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 131, 140.
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Facultatea de
Management Turistic şi Comercial
Informaţii utile
Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea la studiile universitare
de licenţă se desfăşoară pe baza mediei obţinute la examenul de
bacalaureat. Admiterea la programele de studii universitare de master
se realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență.
Misiunea Facultăţii de Management Turistic şi Comercial este de a
oferi educaţie şi instruire pentru formarea specialiştilor în domeniul
comerţului, turismului şi serviciilor, capabili să lucreze în companii
naţionale şi internaţionale, la standardele ocupaţionale solicitate de
angajatorii din ţări din Uniunea Europeană. Studenţii au posibilitatea
de a efectua stagii de practică în societăţi comerciale, institute de
cercetare şi asociaţii profesionale din domeniul comerţului, turismului
şi serviciilor.

Program
universitar

Specializări

Licenţă

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Managementul afacerilor în
turism

Master

Managementul afacerilor în
comerţ
Administrarea şi negocierea
afacerilor
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Forma de
învățământ

Durata
studiilor

Nr. de
locuri

Taxa cetațeni
români & UE

Taxă cetățeni
țări non-UE

IF

3 ani

200

600 €/an

2000 €/an

IFR

3 ani

300

600 €/an

2000 €/an

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an

IFR

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Programele de licență și de master asigură absolvenţilor competențe,
astfel încât aceştia pot fi angajaţi în domeniul administrării afacerilor din
comerţ, turism şi servicii, atât în mediul privat, cât şi în cel public, în
funcţii precum: manager în activitatea de turism, şef de agenţie, director
de agenţie de turism, analist în turism, agent de turism, ghid de turism,
animator centre de vacanţă, manager în activitatea de comerţ şi servicii,
consilier/expert/inspector/referent în comerţ, marketing, director societate
comercială/vânzări/de program, șef serviciu/birou comerţ, manager zonă,
şef departament logistică, şef expoziţii şi târguri, șef birou marketing,
director operaţii tranzacţii, şef agenţie/birou serviciu publicitate, manager
relaţii cu furnizorii, analist serviciu clienţi, manager de produs.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp Dl, etaj
2, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 111, 112.
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Facultatea de
Finanțe, Bănci și Contabilitate
Informaţii utile
Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea la studiile universitare
de licenţă se desfăşoară pe baza mediei obţinute la examenul de
bacalaureat. Admiterea la programele de studii universitare de master
se realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență.
Oferta educațională se individualizează prin conținutul teoretic și
practic al disciplinelor adaptat la dinamica ofertelor ocupaţionale, dar
și prin preocupările cadrelor didactice privind realizarea unui mediu de
învățare centrat pe student și masterand. Studenţii au posibilitatea de
a studia, timp de un semestru, în cadrul mobilităţilor Erasmus, la una
dintre universităţile partenere din Europa.
Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate organizează schimburi de
experiență și bune practici cu facultăți de același profil din țară, fiind
membru al Asociației Facultăților de Economie din România.
Program
universitar

Specializări

Nr. de
locuri

Taxa cetațeni
români & UE

Taxă cetățeni
țări non-UE

IF

3 ani

210

600 €/an

2000 €/an

3 ani

180

600 €/an

2000 €/an

Contabilitate și informatică de
gestiune

IF

3 ani

120

600 €/an

2000 €/an

Gestiune și audit financiar

IF

4 sem.

75

400 €/sem.

2000 €/an

Management
financiar-contabil

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an

Management financiar-bancar

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an

Licenţă
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Durata
studiilor

IFR

Finanțe și bănci

Master

Forma de
învățământ
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Absolvenții programelor de studii de licență și de master se pot încadra
în orice activitate care presupune calificare în domeniul financiarcontabil, atât în mediul public cât și în cel privat, în funcții precum:
administrator bancar/produs leasing; agent capital de risc; analist
financiar; analist investiţii; comisar Garda Financiară; consultant fiscal;
consultant plasamente valori mobiliare; controlor tezaur; controlor vamal,
agent vamal; dealer; economist bancă; expert/ inspector vamal; inspector
asigurări; inspector de risc; inspector de specialitate asigurări; inspector de
specialitate subscriere; inspector financiar-bancar; ofițer bancar; referent
bancar/societate de leasing; referent de specialitate asigurări; referent de
specialitate financiar-contabil.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp Dl, etaj
2, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 126, 139.
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Facultatea de Administrarea
Afacerilor Internaţionale
Informaţii utile
Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea la studiile universitare de
licenţă se desfăşoară pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Planul de învățământ asigură pregătirea teoretică și practică a viitorilor
specialiști în concordanță cu specificul activităților din sfera relațiilor
economice internaționale. Pe lângă disciplinele de specialitate, se pune
accent pe însușirea limbilor străine, a cunoștințelor de informatică
aplicată, precum și pe efectuarea unor stagii de practică la companii și
instituții din domeniul afacerilor internaționale.

Program
universitar

Specializări

Licenţă

Economie și afaceri
internaţionale

Master
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Forma de
învățământ

Durata
studiilor

Nr. de
locuri

Taxa cetațeni
români & UE

Taxă cetățeni
țări non-UE

IF

3 ani

250

600 €/an

2000 €/an

IFR

3 ani

175

600 €/an

2000 €/an

Managementul afacerilor
internaționale

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an

International Business
(cu predare în limba engleză)

IF

4 sem.

75

450 €/sem.

2000 €/an

Negocierea conflictelor și
diplomație economică

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Absolvenții acestei facultăți se pot angaja în domeniul administrării
afacerilor pe piața internațională - firme de comerț exterior, companii
multinaționale, bănci, agenții sau în reprezentanțele României din
străinătate - misiuni diplomatice și consulare, organizații internaționale.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp Dl, etaj
2, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 151.
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Facultatea de
Marketing
Informaţii utile
Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea la studiile universitare
de licenţă se desfăşoară pe baza mediei obţinute la examenul de
bacalaureat. Admiterea la programele de studii universitare de master
se realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență.
Planul de învățământ asigură pregătirea teoretică și practică a viitorilor
specialiști în concordanță cu specificul activităților din domeniul
marketigului. Pe lângă disciplinele de specialitate, se pune accent pe
însușirea limbilor străine, a cunoștințelor de informatică aplicată,
precum și pe efectuarea unor stagii de practică la companii și instituții
din domeniul marketingului.

Program
universitar

Specializări

Licenţă

Marketing

Master

Marketing și comunicare în
afaceri
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Forma de
învățământ

Durata
studiilor

Nr. de
locuri

Taxa cetațeni
români & UE

Taxă cetățeni
țări non-UE

IF

3 ani

100

600 €/an

2000 €/an

IFR

3 ani

100

600 €/an

2000 €/an

IF

4 sem.

75

325 €/sem.

2000 €/an
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Absolvenții programelor de studii de licență și de master se pot angaja
în instituții din mediul de afaceri public și privat – manager marketing,
specialist marketing, referent de specialitate marketing, manager relații cu
clienții, organizator protocol, consilier/expert/inspector/referent în comerț
și marketing, manager achiziții, specialist relații publice sau în activități
de cercetare: cercetător economist în marketing, asistent de cercetare în
marketing.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj
1, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 177.
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Facultatea de
Limbi și Literaturi Străine
Informaţii utile
Pentru anul universitar 2019-2020, admiterea la studiile universitare
de licenţă se desfăşoară pe baza mediei obţinute la examenul de
bacalaureat. Admiterea la programul de studii universitare de master
se realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență. Planul de
învățământ asigură pregătirea teoretică și practică a viitorilor specialiști
în concordanță cu specificul activităților din domeniul filologiei.
Facultatea organizează permanent evenimente culturale la care participă
invitaţi de la universităţile partenere.
Program
universitar

Specializări

Limba și literatura engleză Limba și literatura modernă

Forma de
învățământ

Durata
studiilor

Nr. de
locuri

800 €/an
IF

3 ani

50

(japoneză, spaniolă)

Limba și literatura franceză
- Limba și literatura modernă

japoneză

700 €/an
spaniolă

800 €/an
IF

3 ani

50

(engleză, japoneză)

Licenţă

Taxa cetațeni
români & UE

japoneză

700 €/an
engleză

Taxă cetățeni
țări non-UE

2000 €/an
2000 €/an
2000 €/an
2000 €/an

Limba și literatura germană
- Limba și literatura modernă

IF

3 ani

50

700 €/an

2000 €/an

Limba și literatura engleză Limba și literatura modernă

IF

3 ani

50

800 €/an

2000 €/an

Limba și literatura română
- Limba și literatura modernă

IF

3 ani

50

700 €/an

2000 €/an

Anglo-American
Intercultural Studies

IF

4 sem.

50

350 €/sem.

2000 €/an

(engleză)

(chineză)

(engleză, spaniolă)

Master

(cu predare în limba engleză)
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Curricula facultății oferă șansa formării acelor competențe profesionale
necesare încadrării pe piața muncii din România, competențe care
sunt certificate și prin obținerea atestatelor recunoscute internațional,
în baza acordurilor facultății cu centre culturale și de testare, precum:
British Council, Asociația Profesorilor de Limba Japoneză din România,
Institutul Italian de Cultură, Institutul Francez, Institutul cultural turc
„Yunus Emre”, Casa de Cultură „Friederich Schiller”, Delegația WallonieBruxelles la București, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin
Brăiloiu”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Muzeul
Ţăranului Român, Asociația Cambridge Educational of Bucharest,
Asociația culturală „Amicii lui Pavese”, Casa Romano-Chineză, Centrul
Rus de Cultură și Știință din București etc.
Calificarea obținută prin studiul limbilor moderne oferă absolvenților
multiple posibilități de încadrare, atât în mediul de afaceri public sau
privat - firme de traduceri, edituri, mass-media, cât și în administrația
centrală și locală, organizații nonguvernamentale, diplomaţie și cercetare,
activități din domeniul cultural și educațional.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp D3, etaj
2, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 128.
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Facultatea de
Științe ale Educației
Informaţii utile
Admiterea la programul de studii de licență Pedagogia învățământului
primar și preșcolar şi la programul de master Management
educaţional se desfașoară în două etape după cum urmează:
Etapa I - Proba de aptitudini vocaţionale, notată cu Admis/
Respins, prin care sunt verificate capacitatea de comunicare, dicția şi
aptitudinile muzicale; interviul va avea ca subiect motivarea opțiunii
candidatului pentru cariera didactică; se vor urmări: exprimarea
clară, corectă și coerentă, receptivitatea în relația cu un interlocutor,
capacitatea de argumentare și simțul muzical.

Notă: Proba de aptitudini vocaționale este eliminatorie, iar participarea
candidaților la etapa de ierarhizare în funcție de media obținută la examenul
de bacalaureat sau la examenul de licenţă, este condiționată de obținerea
calificativului Admis. Candidații absolvenți ai liceului pedagogic/profil pedagogic,
ai școlii postliceale pedagogice și ai colegiului de institutori/cu diploma de învățător/
educator/ institutor sunt exceptați de la proba de aptitudini vocaționale.

Etapa a II-a - Concurs de dosare, în urma căruia candidații admiși
la proba de aptitudini vocaționale vor fi ierarhizați în ordinea mediilor
obținute la examenul de bacalaureat pentru programul de licenţă şi a
mediilor obţinute la examenul de licenţă pentru programul de master,
în limita numărului de locuri.
Program
universitar

Specializări

Forma de
învățământ

Durata
studiilor

Nr. de
locuri

Taxa cetațeni
români & UE

Taxă cetățeni
țări non-UE

Licenţă

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar

IF

3 ani

125

700 €/an

2000 €/an

Master

Management educațional

IF

4 sem.

50

350 €/sem.

2000 €/an

Conversie
profesională

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar

IF

4 sem.

200

350 €/sem.

2200 €/an

Postuniversitar

Integrare și incluziune în
sistemul de învățământ

IF

2 sem.

100

350 €/sem.

2200 €/an
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Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii
Programele de studii de licență, de master și cele postuniversitare oferă
oportunitatea unei experiențe de învățare, în contextul unui parteneriat
profesori- studenți. Pregătirea studenţilor se realizează şi în cadrul stagiilor
de practică semestriale la gradiniţe şi şcoli. Absolvenții vor fi specializați
în activități de educare, formare, asistare, consiliere și instruire a copiilor.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00,
secretariatului facultăţii din Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Corp D3, etaj
1, sala 84, la telefon: 021.331.17.59; 021.330.79.00, int. 187.
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Facilităţi
Pentru studenţii admişi la programele de licenţă
Taxa de şcolarizare se reduce cu 15% pentru:
• candidații care provin din aceeaşi familie;
• absolvenţii licenţiaţi ai unei facultăţi din cadrul UCDC sau din alte universităţi;
• studenţii care urmează simultan cursurile a două facultăţi din cadrul
Universităţii;
• primii trei studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, clasaţi în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătură.
Candidaţii declaraţi admişi la programele de licență care achită integral taxa de
şcolarizare până la data de 06.10.2019, beneficiază de o reducere a taxei anuale de
şcolarizare cu 50€.
Pentru studenţii admişi la programele de master
•
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Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor
din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare
aferentă fiecărui semestru.

