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ADMITERE 2022-2023
Programe de studii universitare de LICENȚĂ:
POTI DEVENI STUDENTUL NOSTRU DACĂ:
• ai absolvit liceul și ai obținut diploma de bacalaureat;
• esti student şi dorești să ai o dublă specializare;
• esti absolvent licențiat al unei alte facultăți şi dorești să te pregătești la standarde
europene.
Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se realizează pe baza
mediei obținute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obținute la
admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota
obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 Programul de studii universitare de licență: ECONOMIA COMERŢULUI,
TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – program acreditat:
 3 ani învățământ cu frecvență (IF) - 200 locuri;
 3 ani învățământ cu frecvență redusă (IFR)- 300 locuri.
 Programul
de
studii
universitare
de
licență: ADMINISTRAREA
AFACERILOR, cu predare în limba engleză – program autorizat:
 3 ani învățământ cu frecvență (IF) - 90 locuri;
Pentru programul de studii universitare de licență, admiterea se realizează în
două etape, astfel:

1. Etapa I –2022
-înscrieri candidați în perioada 01 martie – 29 iulie;
-afișarea listelor provizorii cu candidații admiși, în așteptare și respinși - 29 iulie;
-perioada de contestaţii – 29-30 iulie;
-afișarea listelor definitive cu candidații admiși, în așteptare și respinși - 30 iulie;
-taxa de scolarizare se achită: integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
(doar pentru canditații înscriși la programele de licență) sau parțial, minimum 1/2
din taxa anuală de școlarizare - 31 iulie – 16 august;
-afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)
19 august.
Candidații declarați admiși în Etapa I - 2022 a concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență din cadrul Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir”- anul universitar 2022/2023 - trebuie să achite, minim 1/2 din
taxa de școlarizare în perioada 31 iulie – 16 august. În cazul neachitării acestei sume,
locul ocupat este declarat vacant și scos la concurs în Etapa a II-a, septembrie 2022.

2. Etapa a II-a, 2022:
- înscrieri în perioada 30 iulie – 26 septembrie;
- afișarea listelor provizorii cu candidații admiși, în așteptare și respinși:
26 septembrie, pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima etapă;
-perioada de contestaţii - 26 – 27 septembrie;
-afișarea listelor definitive cu candidații admiși, în așteptare și respinși
27 septembrie;
-taxa de școlarizare se achită: integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
sau parțial, minim 1/2 din taxa de școlarizare - 27 septembrie – 2 octombrie.
Candidații declarați admiși în Sesiunea Septembrie 2022 au obligația să achite
minim 1/2 din taxa de școlarizare în perioada 27 septembrie – 2 octombrie.
În caz contrar, își vor pierde locul obținut și nu vor fi înmatriculați în anul I.

Acte necesare pentru înscrierea la programele de licență:
 cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
 diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a
examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2022;
 diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului
de licentă pentru promotia 2022 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua
facultate);
 suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici
români din alte ţări;
 certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 certificatul de naştere – original si copie xerox;
 cartea de identitate si copie xerox ;
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 patru fotografii tip buletin;
 chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 dosar plic.

Taxa de înscriere: 100 lei și NU se restituie

TAXA de școlarizare pentru E.C.T.S. - 700 €/an - IF şi IFR achitată în lei, la cursul
BNR din ziua efectuării plății.
TAXA de școlarizare pentru A.A. - 900 €/an (achitată în lei, la cursul BNR din ziua
efectuării plății) sau 2000 €/an pentru candidați din state nonUE (achitată în contul
universității).

 FACILITĂȚI
Taxa de scolarizare se reduce cu 15 % pentru:
 candidații care provin din aceeași familie;
 absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau din alte universități;
 studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul
Universității;
 primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele
obținute la învățătură, în timpul anilor de studii.
De asemenea, candidații declarați admiși care achită integral taxa de școlarizare
beneficiază de o reducere de 50 €.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul
Facultăţii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 2, la tel. 021.330.95.90, sau
021.330.79.00, int. 111, 112.

