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Pentru înscrierea la concursul de admitere accesaţi: https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/   (vezi tutorial).  
Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor semnate (unde este cazul)  și 
scanate, prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, 
de master și de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 (disponibil aici).  

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea autenticității și corespondenței dintre documentele digitale/scanate 
și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea și 
mențiunea ”copie conform cu originalul”.  

 

 
• 03 - 11.09.2020 – înscrierea candidaților la concursul de admitere; 
• 14.09.2020 – susţinerea online a probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu 
predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate 
la art. 4.2; 
• 14.09.2020 – afişarea rezultatelor parțiale; 
• 15 - 18.09.2020 – confirmarea locurilor (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi 
la buget; Plata taxei de înmatriculare; Semnare contracte şcolarizare); 
• 19.09.2020 – afişare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate; 
• 20 - 23.09.2020 – confirmarea locurilor după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii 
declaraţi admişi la buget; Plata primei tranșe de școlarizare (1000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă); 
• 24.09.2020 - afișare rezultate finale. 

 

Informații privind admiterea puteți găsi accesând site-ul nostru:  

ADMITERE LICENȚĂ 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

 
(!) Pentru concursul de admitere din sesiunea Septembrie 2020, FEAA Craiova are în oferta educaţională 81 de 
locuri la buget, disponibile la toate specializările.  
 
(!) De asemenea există locuri cu taxă disponibile la toate specializările, învățământ cu frecvență (de zi) și 
învățământ la distanță 
 
(!) Recomandăm candidaţilor, în fişa de înscriere, să bifeze toate specializările la buget, în ordinea preferinţelor, 
şi apoi toate specializările la taxă, în ordinea preferinţelor. 

 

Calendarul admiterii - Sesiunea Septembrie 2020 
 

Informațiile referitoare la: 

• înscrierea candidaților; 

• criteriile de admitere; 

• taxele de admitere și școlarizare, sunt disponibile la adresa web a facultății: 

http://feaa.ucv.ro, secțiunea ADMITERE. 

  

 

https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/
https://youtu.be/Z2f_yZO-IZs
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1.pdf
http://feaa.ucv.ro/

