
FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE

Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, 
la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii 
Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai 
importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie 
prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru 
specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul 
Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul 

de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și 
sociologie.

Absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării 
științifice, cu precădere. 

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Media examenului de bacalaureat 100%

ISTORIE                                                        buget 22, taxă 28
   Istorie                                                                 180 credite ZI

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI 
STUDII EUROPENE                                     buget 19, taxă 56
   Relații internaționale și studii europene            180 credite ZI

SOCIOLOGIE                                                buget 24, taxă 76
   Sociologie                                                         180 credite ZI

ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                buget 16, taxă 84
    Asistență socială                                              180 credite ZI

FILOSOFIE                                                   buget 19, taxă, 31
   Filosofie                                                             180 credite ZI

ŞTIINŢE POLITICE                                        buget 24, taxă 76 
   Ştiinţe politice                                                    180 credite ZI

Str. A. I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.: 0351403149

Website: https://stiintesociale.ucv.ro/
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 06 - 17 iulie

Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie

Afişarea rezultatelor: 24 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Perioada de înscriere:  07 - 12  septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

Facebook: Facultatea de Ştiinţe Sociale


