
ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR 

 
I. Studenții din anul I – nivel licență, master, conversie profesională (buget/taxă) trebuie să se prezinte 

obligatoriu cu actele în original pentru certificarea dosarului de admitere (valabil doar pentru studenții 

care nu s-au prezentat cu documentele la secretariatul facultății) 
 

Pentru studiile de licență, actele necesare sunt: 
 

▪ diploma de bacalaureat; 

▪ foaia matricolă de liceu; 

▪ certificatul de naștere și/sau după caz certificatul de căsătorie; 

▪ adeverința medicală; 

▪ 2 poze (pentru eliberare carnet student și/sau legitimatie (dupa caz)) 
 

Pentru studiile de master, actele necesare sunt: 
 

▪ diploma de bacalaureat; 

▪ diploma de licență și suplimentul la diplomă SAU adeverința de licență dacă nu a fost eliberată diploma; 

▪ certificatul de naștere și/sau după caz certificatul de căsătorie; 

▪ adeverința medicală; 

▪ 2 poze (pentru eliberare carnet student și/sau legitimatie (dupa caz)) 
 

Pentru studiile de conversie profesională, actele necesare sunt: 
 

▪ diploma de bacalaureat; 

▪ diploma de licență și suplimentul la diplomă SAU adeverința de licență dacă nu a fost eliberată diploma; 

▪ certificatul de naștere și/sau după caz certificatul de căsătorie; 

▪ adeverința medicală 

▪ adeverinţă salariat (din care să rezulte calitatea de cadru didactic) pentru anul școlar 2021- 2022  

▪ 1 poză (pentru eliberare carnet student) 

 

II. Studenții din anul II, III – nivel licență (buget), trebuie să se prezinte obligatoriu cu diploma de 

bacalaureat în original, pentru completarea dosarului personal (valabil pentru studenții care nu au 

diploma depusă la dosar) 

III. Studenții din anul II – nivel master (buget/taxă) trebuie să se prezinte obligatoriu cu diploma de 

licență și suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (după caz) în original, pentru completarea 

dosarului personal (valabil pentru studenții care nu au diploma depusă la dosar) 
 

Termen depunere acte: - până la data de 27.04.2021, ora 15.00.  

Actele se depun personal, la secretariatul facultății, în urma unei programări pe adresa de 

e-mail a facultății (smss@ub.ro) sau prin telefon (0234-517715; 0234-542411, int. 171). 


