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ACTE NECESARE ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011
Conform Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2010-2011, candidaţii vor trebui să prezinte la înscriere următoarele
documente:
La fişa de înscriere se anexează următoarele documente:
a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie
legalizată;
Observaţie: Absolvenţii de liceu din promoţia 2010 cărora nu li s-a eliberat diploma
de bacalaureat pot prezenta în locul acesteia adeverinţa eliberată de liceu, din care să rezulte
- că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat,
- media generală de bacalaureat,
- media generală de absolvire a studiilor liceale
b. cei care candidează pe locurile finanţate de la buget şi sunt declaraţi admişi la
concursul de admitere pe locuri bugetate trebuie să depună la secretariatul facultăţii,
până cel târziu la data de 29 iulie 2010, diploma de bacalaureat în original; în caz
contrar, locul bugetat respectiv va fi redistribuit;
c. foaia matricolă în original;
d. certificatul de naştere în copie legalizată;
e. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au
schimbat numele de familie);
f. adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie, din care să rezulte că este
apt (aptă) să urmeze studii superioare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care suferă
(neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor
prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare
şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres –
gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de
orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine
consecinţele instituţionale în vigoare.
g. trei fotografii tip buletin de identitate, cu numele şi prenumele înscrise pe verso;
h. buletin de identitate (fotocopie);
i. actele doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxei de
înscriere la concursul de admitere: adeverinţa de la locul de muncă al părintelui (dacă
este cadru didactic, angajat al U.V.T.), copii legalizate după certificatul de deces al
părinţilor - în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţa de la Casa de copii - în
cazul celor aflaţi în această situaţie;
j. candidaţii care mai urmează alte forme de învăţământ universitar, nivelul licență,
candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele
acte în dosarul de înscriere:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie
legalizată, (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu
intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă
intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
- foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină
un loc bugetat;
- adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să
rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu
taxă respectiv fără taxă.
- declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă
intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a
doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
k. candidaţii care au mai absolvit alte forme de învăţământ universitar, nivelul
licenţă, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune
următoarele acte în dosarul de înscriere:
- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează
şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
- foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc
bugetat;
- copie simplă după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
- adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte
regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
- declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a
urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în
care mai are acest drept;
-

Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic, împreună cu fişa de înscriere,
completată lizibil;

