A D M I T E R E 2019
Actele necesare pentru înscriere – Studii Universitare de Licență

Dosarul candidatului cuprinde următoarele acte:



fişă-tip de înscriere;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru
certificare conform cu originalul, sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la
care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de
învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de
bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, Universitatea
din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din
România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la
bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către
instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu
ministerul.











certificatul de naştere în original și copie pentru certificare conform cu originalul sau copie
legalizată;
diploma de olimpic în original și copie pentru certificare conform cu originalul, numai
pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
(de la medicul de familie);
trei fotografii 3/4 cm (cu numele scris pe verso);
C.I sau pașaport în copie;
certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru
certificare conform cu originalul (unde este cazul);
chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (150 de lei – taxa se achită
la secretariat în momentul depunerii dosarului de înscriere);
Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
legale în vigoare la data înscrierii;
Dosar plic alb;
Pentru candidații care urmează o altă facultate: se adaugă adeverința din care să rezulte
calitatea de student cu precizarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, dacă a
beneficiat de bursă și perioada;
Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior: se adaugă diploma de
licență în original sau echivalenta acesteia şi copie pentru certificare conform cu originalul,
sau copie legalizată şi adeverinţă de la prima facultate cu precizarea numărului de ani
efectuați la buget sau taxă;

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de
admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:





copii legalizate de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii
părinţi);
adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în
activitate sau pensionat, a unuia dintre susţinătorii legali;
adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti
pentru unul dintre susţinătorii legali ai candidatului.
Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul
Universității din București în cadrul unei sesiuni de admitere.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă
persoană, pe bază de procură.
Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi/specializări vor prezenta originalul
diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la
buget.

