Splaiul Unirii, nr. 176, sect.4, Bucureşti
Telefon: 0213311759; E-mail: fsjaucdc@gmail.com

Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr.
crt.
1.

Domeniul de licenţă
Drept

Programul de
studii
Drept

2.

Ştiinţe
administrative

Administraţie
publică

Nr. Credite/
Durata studiilor
240 de credite/8
semestre (4 ani)
180 de credite/6
semestre (3 ani)

Forma de învăţământ/Număr maxim
de locuri
IF/350 de
IFR/300 de locuri,
locuri, acreditat acreditat
IF/100 de
IF/100 de locuri,
locuri, acreditat acreditat

ADMITERE 2017
Programe de studii universitare de licență:
- DREPT- Acreditat ARACIS
- ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ- Acreditat ARACIS

Dacă ești hotărât şi știi ce facultate dorești să urmezi, te asteptăm să intri în rândul studenților
de ELITA.

Dacă ești nehotărât, profesorii noștri te așteaptă pentru a-ți prezenta oferta educațională,
dotările şi facilitățile Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.

POȚI DEVENI STUDENTUL NOSTRU DACĂ.....
• ai absolvit liceul și ai obținut diploma de bacalaureat;
• ești student şi doresti să ai o dublă specializare;
•ești absolvent licențiat al unei alte facultăți şi dorești să te pregătești la standarde
europene.
TE POȚI ÎNSCRIE:
TE POȚI ÎNSCRIE:

De luni până vineri între orele 8 -20

De luni până vineri între orele 8 - 20
TE POȚI ÎNSCRIE:

Sâmbătă și duminică între orele 9 - 12
Concursul de admitere la programele de studii universitare de licență se realizează pe baza
mediei obținute la examenul de bacalaureat sau echivalentă. În cazul mediilor egale obținute la
concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, primul criteriu de departajare va fi
nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat, cel de al doilea criteriu
de departajare fiind nota obţinută la proba orală la limba română de la examenul de bacalaureat.
Pentru programele de studii universitare de licență, admiterea se realizează în două etape,
astfel:

Etapa I: Sesiunea iulie 2017
- înscrieri în perioada: 01.06.2017 – 31.07.2017;
- afișarea rezultatelor: 01.08.2017.

Candidaţii declaraţi admişi în etapa I, vor achita taxa de scolarizare integral, beneficiind de o
reducere de 50 de euro sau partial, dar nu mai putin de 25% din taxa de școlarizare.
În cazul neachitarii taxei, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.
Afișarea rezultatelor etapei I (admişi care au plătit taxa de şcolarizare) va avea loc pe data 17
august 2017.

Etapa a II-a: Sesiunea septembrie 2017
- înscrieri în perioada 01.08.2017 – 29.09.2017
- afișarea rezultatelor: 30.09.2017

Până la data de 7.10.2017, candidaţii declarați admişi în etapa a II-a vor achita taxa de şcolarizare
integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro sau parţial, dar nu mai puţin de 25% din taxa de
școlarizare.

Plata se poate efectua:
1. la sediul Universitatii, la casierie, contravaloarea taxei in lei
2. la sediile bancare din Romania: Cont Lei: RO02BRDE410SV21859694100 BRD –
Sucursala Calderon;
3. la sediile bancare din strainatate cu reprezentanta in Romania: Cont Euro:
RO19BRDE410SV31470114100 BRD – Sucursala Calderon.

Acte necesare pentru înscrierea la programele de licență:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cerere-tip (de la secretariatul facultății);
diploma de bacalaureat (original și copie xerox) sau adeverință pentru absolvenții
promoției 2017;
diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției
2017 care doresc să urmeze o a doua facultate;
suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
atestatul de recunoaștere a studiilor pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români
din alte țări;
certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
certificatul de naștere (original şi copie xerox);
cartea de identitate - copie xerox;
certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie;
patru fotografii 3/4;
chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
dosar plic.
Taxa de înscriere : 100 lei

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Programul de studii universitare de licență:
DREPT
- 4 ani învațământ cu frecvență (IF) - 350 locuri
- 4 ani învațământ cu frecvență redusă (IFR) - 300 locuri

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE:
550 € - învățământ cu frecvență (IF)
550 € - învățământ cu frecvență redusă (IFR)
Taxa se achită în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății.

POSIBILITĂȚI DE ÎNCADRARE PE PIAȚA MUNCII
Programul de studii universitare de licență „DREPT” pregăteşte specialiști în domeniul teoriei
și practicii juridice: judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, sau își
pot asigura o bună pregătire profesională în orice domeniu.
Pentru alte informații, vă puteți adresa zilnic, între orele 8.00 - 20.00, la Secretariatul
facultății din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 1, la tel. 021.331.17.59 sau 021.330.79.00;
int. 131, 140 sau e-mail: fsjaucdc@gmail.com

Programulde studii universitare de licență:

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
- 3 ani învațământ cu frecvență (IF) - 100 locuri
- 3 ani învațământ cu frecvență redusă (IFR) - 100 locuri
TAXĂ DE ȘCOLARIZARE:
500 € - învățământ cu frecvență (IF)
500 € - învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Taxa se achită în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății.

POSIBILITĂȚI DE ÎNCADRARE PE PIAȚA MUNCII

Programul de studii universitare de licență „ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” pregateste
specialisti in domeniul administratiei publice centrale si locale: referent de asistență socială,
inspector pe diferite domenii în administrația centrală și locală, expert și consilier în
administrația publică, expert sau consilier în coordonarea unor programe ale Uniunii
Europene sau ale unor organizații nonguvernamentale.
Pentru alte informații, vă puteți adresa zilnic, între orele 8.00 - 20.00, la Secretariatul
facultății din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 1, la tel. 021.331.17.59, sau
021.330.79.00; int. 131, 140 sau e-mail: fsjaucdc@gmail.com
Procesul de învățământ este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.

INFORMAȚII UTILE
Procesul de învățământ din cadrul Facultății de Științe
Juridice și Administrative îmbină, la ambele programe de studii
universitare de licență, acreditate, studiul științelor juridice cu
managementul administrativ. Sunt pregătiți viitorii specialiști în
domeniul teoriei și practicii juridice și administrative.
Facultatea întreține relații de colaborare cu facultăți de același
profil din străinatate și organizează schimburi de cadre didactice și
studenți cu acestea în cadrul programului “ERASMUS”.

