CONFIRMARE LOC

Taxa de înmatriculare este în cuantum de 50 lei şi se achită de către candidaţii admişi pe
locurile finanţate de la buget de la studii de master. Candidații români de pretutindeni admiși la
buget fără bursă nu achită taxa de înmatriculare.
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la licenţă cu frecvenţă achită un avans al taxei de
şcolarizare în valoare de 300 lei.
Candidaţii admişi la licenţă ID achită un avans al taxei de şcolarizare în valoare de 300 lei.
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la master achită un avans al taxei de şcolarizare în valoare
de 375 lei.
Aceste taxe se achită la BRD sau online şi o copie a chitanţei se prezintă obligatoriu la
încheierea contractului de studii.
La BRD se vor menţiona:
– Numele şi prenumele candidatului;
– CNP candidat;
– Facultatea de Istorie;
– Licenţă zi, cod 1301 /licenţă ID, cod 2214 /master zi, cod 2411;
– Taxă înmatriculare, cod 38 / taxă şcolarizare, cod 31.
Toţi candidaţii declaraţi admişi – la licenţă cu frecvenţă, licenţă ID şi la master – trebuie să
încheie contractul de studii. Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI declarați admiși la master
vor încheia formularul de confirmare. Aceasta se realizează la Corpul A :
Miercuri, 16 septembrie 2020, orele 900 – 1500 sala 1.2 (parter)
Pentru semnarea contractului de studii/formularului de confirmare, candidaţii trebuie să prezinte
cartea de identitate şi o copie a chitanţei de la taxa de înmatriculare / taxa de şcolarizare.
Candidaţii de la studii de licenţă cu frecvenţă şi de la master care solicită cazare vor
completa o cerere. Candidaţii care sunt cazuri sociale depun actele doveditoare.
Actele de studii în original se depun la confirmarea locului.

Candidaţii care la data de 16 septembrie 2020 orele 1500 nu au semnat contractul de
studii/formularul de confirmare, nu au achitat taxa de înmatriculare / avansul taxei de
şcolarizare, nu au la dosar actele în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din
liceu pentru licenţă cu frecvenţă şi licenţă ID; diploma de bacalaureat+foaia matricolă din

liceu+adeverinţa de absolvire/diploma de licenţă+suplimentul la diplomă/foaia matricolă din
facultate pentru masterat) vor fi declaraţi respinşi.

Retragerea dosarului de înscriere se face personal de către candidat, prezentând
cartea de identitate la Secretariatul Facultăţii, conform programului:
LUNI – VINERI

orele 1000 – 1200

O nouă listă –în funcţie de actele existente în dosarele candidaţilor, de achitarea
taxelor, de semnarea contractului de studii – se afişează la data de 18 septembrie 2020.

LICENŢĂ CU FRECVENŢĂ

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea
contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului
de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 20202021, candidaţilor li se reţin 150 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar
nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului. Taxa de înmatriculare nu se restituie.
Taxa de înscriere nu se restituie.
LICENŢĂ ID

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea
contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului
de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 20202021, candidaţilor li se reţin 150 lei. Pentru candidații care se retrag după începerea anului
universitar se respectă prevederile contractului de studii. Taxa de înscriere nu se restituie.
MASTERAT

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea
contractului de studii li se reţin 125 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului
de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar 20202021, candidaţilor li se reţin 187,5 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar
nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului. Taxa de înmatriculare nu se restituie.
Taxa de înscriere nu se restituie.

