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REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2022 (respinș - in 

asteptare) 
Data afisării: 19.07.2022. ora 17.00 

 

Listele afișate sunt anonimizate conform legislației GDPR, datele privind seria și numărul dosarului de concurs 

pentru fiecare candidat se regăsesc în platforma de admitere online  

 

Daca nu reușiți să vă identificați pe liste vă rugăm sa ne contactați: 0040232201318; infocse@uaic.ro sau pe 

pagina de Facebook https://www.facebook.com/studiieuropene/ 

 

 

Lista candidaților aflați pe lista de rezervă pentru locurile finanțate de la buget la programele de master 

organizate de CSE 

 

Sesiunea IULIE 2022 

  

- în cazul în care candidații declarați admiși nu vor confirma locurile în perioada 20-29  iulie, acestea vor fi distribuite 

către candidații aflați în lista de rezervă; 

- în cazul în care nici în etapa a doua de admitere nu vor obține un loc în cadrul programelor organizate de CSE, 

aceștia se pot înscrie din nou în sesiunea de toamnă (5-7 septembrie) când numărul de locuri va fi suplimentat. 

 

Candidați Români de pretutindeni 
 

 

Program master: Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, 

Științe administrative) – IF - MDR 

 

Serie dosar Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

DRE-CSE-RP 30 8.98 LISTĂ REZERVĂ 

 

 

 

Program Master: Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) – IF - 

MSE 

 

Serie dosar Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

DRE-CSE-RP 18 9.62 LISTĂ REZERVĂ 

DRE-CSE-RP 19 9.49 LISTĂ REZERVĂ 

DRE-CSE-RP 27 9.14 LISTĂ REZERVĂ 

DRE-CSE-RP 12 8.80 LISTĂ REZERVĂ 

DRE-CSE-RP 29 8.50 LISTĂ REZERVĂ 

 

 

Candidaţii care nu au fost iniţial admişi (care au acum status "în aşteptare") pot menţine dosarul în 

concurs, având obligaţia de a urmări platforma de admitere/pagina web a facultăţii şi programul rundelor 

subsecvente de afişare a rezultatelor. Dacă la una dintre rundele subsecvente sunt declaraţi admişi, în 

termenul ce va fi comunicat au obligaţia de a desfăşura procedurile de confirmare a locului, în caz 

contrar urmând a fi declaraţi respinşi. 
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