Modalitatea de depunere a dosarului online
Admiterea 2021 la Universitatea din Craiova, pentru toate programele de studii este unică
și se desfășoară exclusiv online.
► Înscriere
Înscrierea la Concursul de Admitere 2021 se face online, accesând adresa
web: https://evstud.ucv.ro
Pentru înregistrare se va completa codul numeric personal propriu și se urmăresc pașii
ceruți de aplicație. Candidații își vor crea un cont pe platforma de admitere online
(https://evstud.ucv.ro), unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele
justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita
taxa de înmatriculare.
Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul
de înscriere online pe întreaga perioadă de înscriere.
Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și
a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai
Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării.
În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate
valid) personalului Direcției de Informatizare.
Utilizarea modulului pentru înscrierea online a candidaților este prezentată în Ghidul
video pentru utilizarea aplicației EvStud -Înscriere Online disponibil pe site-ul universității
(https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/).
Candidații care sunt interesați de programe de studii de la facultăți diferite ale Univesrității din
Craiova, vor crea un singur ”dosar electronic” (un singur cont) și vor opta în ordinea preferințelor
pentru programe de studii ale Universității din Craiova, chiar dacă aceste programe sunt
gestionate de facultăți diferite.
Începând cu 8 iulie 2021, candidații vor putea accesa platforma de înscriere online pentru a
urma studiile universitare la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, creându-și cont pe platformă, completându-și datele personale și încărcând
documentele.
În cadrul dosarului depus, candidatul poate selecta mai multe opțiuni de programe de studii
universitare de licență de care este interesat, derulate în facultăți diferite ale universității. Dacă
pe prima poziție în opțiunile candidatului, se află o specializare a Facultății de Economie și
Administrarea Afacerilor, acesta
va putea intra în contact cu echipa facultății
(admiterelicenta.feaacraiova@ucv.ro) și își va putea completa dosarul oricând până la data limită
de înscriere menționată în calendarul admiterii (14 iulie 2021).
► Alegerea opțiunilor
Reprezintă procesul de alegere a programului/programelor de studii universitare pe care dorește
să-l urmeze candidatul, în ordinea preferințelor sale, specificând și tipul de loc: bugetar sau cu
taxă.
Candidații care se orientează spre mai multe programe de studii, dar prioritar este
obținerea unui loc de la buget, atunci vor selecta:
Program 1- buget
Program 2- buget

…
Program 1 taxă
Program 2- taxă
…
Candidații care au ca prioritate anumite programe de studii, indiferent de tipul locului
(buget sau taxă), vor selecta:
Program 1- buget
Program 1 – taxă
Program 2 – buget
Program 2- taxă
…
Recomandarea facultății noastre este de a selecta și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă
cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura că veți fi repartizați pe unul dintre locuri,
urmând la final să confirmați sau nu păstrarea locului pe care ați fost distribuit. Ierarhizarea
candidaților se face în ordinea mediilor de la bacalaureat, în funcție de opțiuni pe programe de
studii și tipuri de locuri.
Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program de studii
universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), indiferent dacă au
absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate (din România), vor
putea candida doar pe locuri cu taxă.
Candidații care doresc să candideze pe locuri speciale (candidați de etnie rromă, candidați
proveniți din sistemul de protecție socială/ centre de plasament, candidați absolvenți ai
liceelor din mediul rural) vor trebui să bifeze la înscriere, opțiunea lor, exprimându-și intenția
de a aplica pentru locurile dedicate acestor categorii, încărcând și documentele doveditoare ale
apartenenței lor la aceste categorii.
► Finalizarea înscrierii
Înscrierea online este finalizată după după încărcarea pe platforma de admitere a
tuturor documentelor scanate, inclusiv dovada achitării taxei de înscriere (sau
dovada pentru scutirea de taxă de înscriere (ce trebuie validată, ulterior, de către
comisia de admitere de la nivelul facultății). Toate taxele aferente procesului de admitere
se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de
admitere online a UCV sau prin BRD, în contul RO47BRDE170SV71982041700.
După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din
fișa de înscriere nu pot fi modificate.

