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Comunicat de presă 

 

Aproximativ 5.000 de candidați s-au înscris la prima sesiune de admitere la UOC 

 

Constanța, 5 august 2019 
 

Aproximativ 5.000 de candidați (4.957) au ales să își continue studiile la programele 

universitare de licență în cadrul celor 16 facultăți ale Universității „Ovidius” din Constanța 

(UOC). Acesta reprezintă cel mai mare număr de candidați din ultimii trei ani. Astfel, dacă în 

2017 UOC a înregistrat 4.691 de înscriși la programele de studii universitare de licență, în 

2018 datele generale au arătat un număr de 4.780 de candidați care au optat să studieze la 

una dintre facultățile UOC. Totodată, în acest an, locurile bugetate pentru studii universitare 

de licență s-au ocupat în proporție de aproximativ 90%. 

UOC scoate la concurs, în sesiunea de admitere septembrie, la: 

 Studii universitare de licență  

a) 156 de locuri fără taxă; 

b) 48 de locuri pentru românii de pretutindeni; 

c) 1.955 de locuri cu taxă. 

 Studii universitare de masterat  

a) 73 de locuri fără taxă; 

b) 15 locuri pentru românii de pretutindeni; 

c) 1.464 de locuri cu taxă. 

 

 Studii universitare de doctorat 

a) 23 de locuri fără taxă; 

b) 2 locuri pentru românii de pretutindeni; 

c) 81 de locuri cu taxă. 
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Numărul de locuri repartizat pe facultăți, pentru studii universitare de licență, poate fi 

consultat aici, iar cel pentru studii universitare de masterat aici. 

Toate informațiile legate de admiterea 2019, sesiunea septembrie, pot fi accesate la  

http://admitere.univ-ovidius.ro/, dar și pe site-urile facultăților.  
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