ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Sunt eligibili pentru înscrierea la concurs pentru LOCURILE BUGETATE românii de pretutindeni care
au absolvit PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ACREDITATE. Candidații care au absolvit
PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ NEACREDITATE se pot înscrie NUMAI PE LOCURI CU
TAXĂ.
Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la
studii sau sunt exmatriculați se pot REÎNSCRIE CU TAXĂ DE ȘCOLARIZARE ÎN LEI, în cuantumul stabilit
pentru cetățenii români.
ACTE NECESARE


DIPLOMA DE LICENŢĂ SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE (pentru absolvenţii anului curent) ÎN ORIGINAL și
TRADUCEREA în limba română
 SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ / FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE ÎN ORIGINAL și TRADUCEREA în limba
română
 ADEVERINȚĂ în care se precizează numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă în cadrul studiilor de
licenţă - NUMAI pentru absolvenţii programelor de studii de licenţă cu durata de 5 sau 6 ani (aceşti absolvenţi, dacă au studiat pe un
loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare)
 DIPLOMA DE BACALAUREAT sau echivalentă ÎN ORIGINAL și TRADUCEREA în limba română
 FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU ÎN ORIGINAL și TRADUCEREA în limba română
 Original* + Copie a CĂRŢII DE IDENTITATE, inclusiv dovada domiciliului, tradus în limba română
 Original* + Copie a CERTIFICATULUI DE NAŞTERE tradus în limba română
 Original* + Copie a PAȘAPORTULUI valabil cel puțin până în martie 2020, tradus în limba română
 Original* + Copie a CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE sau a documentului care atestă schimbarea numelui de familie
(dacă este cazul), tradus în limba română
 ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în
evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), tradusă în limba română
 3 FOTOGRAFII COLOR tip legitimaţie ( format 2/2,5 cm)
 EXTRAS DE CONT BANCAR DIN ROMÂNIA - în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în timpul
şcolarizării
 ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE MASTERAND pentru masteranzii care urmează a doua specializare,
cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
 ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de
master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi /retraşi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul)
 FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE FACULTATE ÎN ZIUA ÎNSCRIERII sau descărcată de pe site-ul facultăţii
 DOSAR PLIC
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
IMPORTANT:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal (pe baza cărţii de identitate) sau de către o altă persoană (pe bază de procură).
Candidaţii români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte,
împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

