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ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ
Dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:
 cererea tip de înscriere şi angajamentul candidatului;
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
sau copie legalizată. Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2012 este valabilă
şi adeverinţa tip de promovare a examenului de bacalaureat (original sau
copie legalizată), în care se va menţiona media generală de la bacalaureat,
mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost
eliberată diploma de bacalaureat.
 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau
medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care
candidează. Adeverinţele medicale vor fi vizate de Cabinetul Medical
Studenţesc din str. Domnească nr.155, cămin F, parter, numai pentru
candidaţii care optează pentru domeniile Educaţie fizică şi sport,
Kinetoterapie, Teologie, Sănătate, Teatru şi artele spectacolului şi Muzică.
Comisia centrală de admitere are dreptul, prin sondaj, la propunerea
comisiilor pe facultăţi, să supună verificării adeverinţele medicale şi starea
sănătăţii candidatului.
 trei fotografii tip buletin de identitate;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere la facultatea
respectivă, sau actul care îi permite să fie scutit de plata taxei. Taxa de
înscriere este de 150 lei la fiecare facultate pentru care optează candidatul.
 certificat de naştere, în copie legalizată;
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată;

 diploma de absolvire în original şi foaia matricolă (în copie legalizată)
pentru absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată care
doresc să urmeze o specializare înrudită sau o altă specializare şi se
înscriu în concursul de admitere;
 diploma de licenţă/inginer în original şi foaia matricolă (în copie
legalizată) pentru absolvenţii studiilor universitare (conf. Legii 288/2004)
şi absolvenţii studiilor universitare de lungă durată (conf. Legii 84/1995)
care doresc să mai urmeze o altă facultate şi se înscriu în concursul de
admitere;
 adeverinţa tip de student eliberată de către secretariatele facultăţilor
pentru candidaţii studenţi care doresc să urmeze concomitent două
specializări/facultăţi şi se înscriu în concursul de admitere.
Candidaţii care se înscriu la domeniul Teologie vor prezenta certificatul
de botez şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aparţin. În
plus, candidaţii proveniţi din alte eparhii trebuie să solicite şi să depună la
dosar şi avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

