DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL
DE ADMITERE
a) diploma de licență (inclusiv anexa/anexele). Pentru absolvenții din promoțiile
2021 şi 2022 este valabilă şi Adeverința tip, din care să rezulte media la examenul
de licență şi media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență, până la
eliberarea actului de studii;
b) cartea de identitate (pentru cetățeni români) și cartea de identitate /
pașaportul (pentru cetățeni străini);
c) certificat de naștere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
d) declarație pe propria răspundere completată în fața comisiei de înscriere
care să menționeze starea de sănătate a candidatului. În situația în care candidatul
este admis, până la data confirmării locului, trebuie să depună la dosarul personal
adeverința medicală tip, în care să menționeze starea lui de sănătate. Dacă
candidatul prezintă la înscriere adeverința medicală tip, nu mai completează
declarația pe propria răspundere, aceasta fiind înlocuită de adeverința medicală
tip eliberată de medicul de familie. La începutul anului universitar studenții
înmatriculați în anul I, vor transmite la secretariatul facultății avizul medical în
vederea practicării activităților fizice, aviz care se va transmite în fiecare an de
studii;.
e) o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografia trebuie
să fie pe hârtie fotografică normală;
f) adeverința de student, în cazul studenților care se înscriu la concurs pentru
a urma un al doilea domeniu/ program de studii de master. Adeverința de student
trebuie să menționeze care este statutul financiar al studentului la acea facultate.
Absolvenții de studii de master trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte
statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
g) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinților; adeverință de la casa de
copii; certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluției sau, după caz, al
certificatului medical ori a altui document doveditor, în situația în care însuși
candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluției din decembrie 1989;
adeverință din care să rezulte că părintele/părinții lucrează în învățământ)
necesare candidaților care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul
de admitere, în cazul în care aceștia îndeplinesc condițiile de a beneficia de
scutirea respectivă;
h) dovada plății taxei de admitere;
i) un dosar plic (pentru înscrierile la sediul facultății).

