IMPORTANT! CONFIRMAREA LOCULUI
Toți candidații admiși trebuie să confirme locul ocupat în perioada 19-21 septembrie 2022.
Confirmarea locului se face la sediul Facultății de Litere (str. Spiru Haret, nr.8), conform următorului
program:
-

19 septembrie 2022, între orele 12.00 – 15.00
20-21 septembrie 2022, între orele 9.00 – 15.00

Pentru candidații admiși pe locurile finanţate de la buget, confirmarea locului constă în:
- Certificarea documentelor încărcate pe platformă (certificat de naștere, certificat de căsătorie,
cartea de identitate, adeverința medicală, dovada de plată a taxei de admitere). Documentele se vor prezenta
în original și copie.
- Depunerea diplomei de bacalaureat și a foii matricole, în original și copie;
- Depunerea adeverinței/diplomei de licență și a suplimentului, în original și copie;
- Adeverința din care să rezulte statutul financiar și de bursă, în cazul candidaților care sunt deja
studenți/ absolvenți la master.
- Depunerea a 3 fotografii color, recente, dimensiunea 3x4 cm;
- Completarea fișei de înscriere și a contractului de studii (la sediu). Pentru completarea contractului
este nevoie de un girant, iar la contract se atașează copia după cartea de identitate a girantului.
- Achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 50 de lei (la sediu).
Toate documentele se vor pune într-un dosar plic.

NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS DUCE LA PIERDEREA LOCULUI.
(conf. aliniat (2), articol 51 din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul univ. 2022-2023, https://www.ub.ro/files/R-05-

12_19.1_8327_A.pdf)
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, confirmarea locului constă în:
- Certificarea documentelor încărcate pe platformă (certificat de naștere, certificat de căsătorie,
cartea de identitate, adeverința medicală, dovada de plată a taxei de admitere). Documentele se vor prezenta
în original și copie.
- Prezentarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole, în original și copie;
- Prezentarea adeverinței/diplomei de licență și a suplimentului, în original și copie;
- Adeverința din care să rezulte statutul financiar și de bursă, în cazul candidaților care sunt deja
studenți/ absolvenți la master.
- Depunerea a 3 fotografii color, recente, dimensiunea 3x4 cm;
- Completarea fișei de înscriere, a contractului de studii și a actului adițional (la sediu). Pentru
completarea contractului și a actului adițional este nevoie de un girant, iar la contract se atașează copia după
cartea de identitate a girantului.
- Achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 50 de lei (la sediu).
Toate documentele se vor pune într-un dosar plic.

NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS DUCE LA PIERDEREA LOCULUI.

