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Condiţii de admitere

Concursul de admitere se face pe bază de dosar, fără probe de
aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute în liceu,
astfel: Media generală a anilor de liceu – 50%, media examenului de
bacalaureat 25%, media la disciplina Limba şi literatura română de la
Administraţie Publică examenul de bacalaureat 25%.
Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pe ultimul loc, se
face în funcţie de media obţinută la disciplina lImba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat. Dacă egalitatea persistă şi
după utilizarea acestui criteriu, admiterea se va face în funcţie de
media examenului de bacalaureat.
Concursul de admitere se face pe bază de dosar, fără probe de
aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute în liceu,
astfel: Media generală a anilor de liceu – 50%, media examenului de
bacalaureat 25%, media la disciplina Limba şi literatura română de la
Drept
examenul de bacalaureat 25%.
Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pe ultimul loc, se
face în funcţie de media obţinută la disciplina lImba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat. Dacă egalitatea persistă şi
după utilizarea acestui criteriu, admiterea se va face în funcţie de
media examenului de bacalaureat.

Decan,
Prof.univ.dr. Eugen CHELARU
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