Ce trebuie să conțină
dosarul de admitere
Aici poți bifa toate documentele de care
ai nevoie pe măsură ce îți alcătuiești dosarul.

Cerere de înscriere tip
Aceasta se obține de la secretara de facultate care veriﬁcă
dosarul de înscriere și se completează personal de candidat/ă.

Diploma de BAC/Licență/echivalent
(în original sau, după caz, copie legalizată)
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunile iunie-iulie și respectiv, august-septembrie anul în
curs, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat,
adeverință în original sau copie legalizată, semnată de directorul
și secretarul-șef al liceului, în care se menționează media
generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu,
termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de
bacalaureat.
Este necesară diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu
aceasta (copie legalizată) pentru cei care doresc să urmeze a
doua facultate. Absolvenții promoției anului în curs cărora nu li
s-a eliberat diploma de licență pot prezenta adeverința de
absolvire cu examen de licență, cu precizarea mediilor pe anii de
studii și media de la examenul de licență.
Pentru cei care urmează deja cursurile unei alte facultăți,
este nevoie de diplomă de bacalaureat (copie legalizată) și
adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul
universitar în curs și forma de învățământ (pentru studenții care
urmează simultan o altă facultate), cu mențiunea că „Diploma de
bacalaureat Seria … și Numărul … se aﬂă la dosarul studentului”,
semnată de Decanul și Secretarul-șef al facultății respective.

Foaia matricolă
Aceasta însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta.

Atestat specializare
Acesta este eliberat de instituția de învățământ preuniversitar și
recunoscut de Ministerul Educației din domeniile economic,
informatică sau limbi străine – cu punctaj sau caliﬁcativ, în
original.

Adeverință medicală
Eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale (școlare
sau teritoriale) din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a
urma cursurile studiilor universitare de licență.

3 fotograﬁi
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Buletin/C.I.
(fotocopie)

Certiﬁcat de naștere și, după caz, certiﬁcat
de căsătorie
(copii legalizate)

Chitanță plată taxă de concurs

