UNIVERSITATEA SPIRU HARET
PENTRU SUCCES!

Natura ne aseamănă

EDUCAŢIA
ne deosebeşte
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI
ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Organizează ADMITERE
pentru anul universitar
2017-2018
Programe de studii de LICENŢĂ:
 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE acreditat; durata
studiilor: 3 ani
 FINANŢE – BĂNCI acreditat; durata studiilor: 3 ani
 MANAGEMENT autorizat; durata studiilor: 3 ani
 DREPT acreditat; durata studiilor: 4 ani
 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ acreditat; durata studiilor: 3 ani
 POLIŢIE LOCALĂ autorizat; durata studiilor: 3 ani
Taxa de înscriere 110 lei, Taxa de şcolarizare: 2.600 lei/an universitar
pentru studii de LICENŢĂ care poate fi achitată în 4 rate.
Programe de studii de MASTERAT:
 AUDIT INTERN ÎN SISTEMUL PUBLIC ŞI PRIVAT acreditat; durata
studiilor: 2 ani
 FINANŢE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ acreditat;
durata studiilor: 2 ani
 ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ acreditat; durata studiilor: 1 an
Taxa de înscriere 110 lei, Taxa de şcolarizare: 3.000 lei/an universitar
pentru studii de MASTERAT care poate fi achitată în 4 rate.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CENTRUL UNIVERSITAR CRAIOVA
Admiterea 2017 la UNIVERSITATEA SPIRU HARET se
realizează pe baza rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat, a fişei –
chestionar şi a interviului desfăşurat cu candidatul, pe marginea răspunsurilor la
întrebările cuprinse în fişa-chestionar. Rezultatul admiterii se comunică după
încheierea acesteia.
Documentele necesare la înscrierea pentru admitere la studii de LICENȚĂ:
 diploma de bacalaureat (diploma echivalentă cu aceasta), în original sau
adeverinţă eliberată de liceu privind promovarea examenului de bacalaureat; 
copie după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea
la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a
doua facultate);  copie xerox: carte (buletin) de identitate; certificat de naştere;
certificat de căsătorie (dacă este cazul);  3 fotografii tip buletin de identitate (3/4); 
adeverinţă medicală tip;  dosar plic.
Facilităţi:
Copiii personalului didactic, copiii de pensionari şi de şomeri, aflaţi în
întreţinere sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Pentru acordarea acestor facilităţi candidaţii trebuie să prezinte, după caz :
- Candidaţii copii ai personalului didactic, adeverinţă eliberată de şcoala unde
funcţionează părintele/ părinţii;
- Candidaţii copii de pensionari, cupon de pensie al părinţilor, din ultima lună;
- Candidaţii copii de şomeri, adeverinţă care să ateste statutul de şomer din
ultima lună.
Documentele necesare la înscrierea pentru admitere la studii de MASTERAT:
● Cerere tip de înscriere la admitere; ● Diplomă de licență, în original sau
adeverință de promovare a examenului de licență pentru promoția 2017; ● Foaia
matricolă/suplimentul la diploma de licență sau situația școlară a programului de
licență absolvit (copie xerox); ● Diploma de bacalaureat (copie xerox); ●
Curriculum Vitae; ● Carte de identitate (copie xerox); ● Certificatul de naștere
(copie legalizată); ● Certificatul de căsătorie – dacă este cazul (copie xerox); ●
Adeverință medicală tip (de la medicul de familie); ● 3 fotografii 3/4.
Candidații la admitere pot utiliza și Formularul de înscriere-preînscriere on
line ce se poate descărca de pe adresa: sjea-dj.spiruharet.ro. Înscriereapreînscrierea on line se realizează în perioada 15 ianuarie - 15 septembrie 2017.
Candidații care utilizează formularul de înscriere-preînscriere on line sunt scutiți
de plata taxei de înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de
31.07.2017. Candidații care se înscriu on line vor prezenta la secretariatele
facultăților până la 31 iulie 2017, respectiv 15 septembrie 2017, documentele
necesare pentru înscriere.
Contact: Craiova, Str. Vasile Conta nr. 4; Telefon/Fax: 0251/59.82.65,
0251/42.33.95, 0251/41.41.22; 0723.151.068. www.spiruharet.ro

