Confirmarea locului pentru candidaţii admiși la Facultatea de
Ştiinţe
19.09.2022(ora 12)-22.09.2022 (ora 16)
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă/cu taxă au obligaţia să confirme
locul ocupat în urma concursului de admitere în perioada 19.09.2022 începând cu ora 12 22.09.2022 până la ora 16 (în restul zilelor în intervalul orar 9.00-15.00, în campusul
universității (corp D, etaj 2, cam D204) prin următoarele etape:
1. predarea la secretariat a documentelor enumerate mai jos:
•

Pentru candidații admiși la studiile de licență adeverința / diploma de
Bacalaureat și foaia matricolă în original și copie, 3 fotografii color de
dimensiune 3/4, adeverința medicală în original, copie la buletinul girantului,
dosar plic și 50 lei pentru taxa de înmatriculare;

•

Pentru candidații admiși la studiile de masterat diploma de Bacalaureat și foaia
matricolă în original și copie, adeverința de licență / diploma de licență și anexa
la diplomă în original și copie, 3 fotografii color de dimensiune 3/4, adeverința
medicală în original copie la buletinul girantului, dosar plic și 50 lei pentru taxa
de înmatriculare.

•

Pentru candidații adimiși la a doua facultate, cele de mai sus și în plus
adeverința cu regimul financiar de la prima facultate și foaie matricolă dacă se
dorește echivalare de studii.

2. completarea fișelor de confirmare a locului și a contractelor de studii/act adițional,
documente pe care le primiți de la secretariat (D204).
Neconfirmarea locului în termenul menționat duce la pierderea locului obținut prin concurs.
Candidații declarați admiși la programele de studii de licență și master învățământ cu
frevență, vor fi însoțiți de girant în vederea semnării contractului de studii. Excepție fac cei
admiși la programul de studii Informatică IFR (frecvență redusă).
Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct
în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la
sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D204).

Candidații care se află pe liste de așteptare vor fi contactaţi în perioada
confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi, deoarece pot ocupa locurile
eliberate de candidații care nu vor confirma locurile.

