CONFIRMARE LOC LICENŢĂ IF, ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Se realizează conform programului :

Joi, vineri, luni şi marţi 22, 23, 26 şi 27 iulie 2021, orele 900 – 1400, amf. II.5 (corp A, etaj 1)

Candidaţii admişi trebuie să prezinte cartea de identitate şi să completeze:
–2 exemplare din Formularul de confirmare a locului de studii (se poate descărca de la:
https://history.uaic.ro/admitere/admitere-romani-de-pretutindeni/)
–cererea de cazare (se poate descărca de la: https://history.uaic.ro/admitere/admitere-romani-depretutindeni/)
–pentru candidaţii care s-au înscris on line : fişa de înscriere de la Facultatea de Istorie (se poate descărca
de la: https://history.uaic.ro/admitere/admitere-romani-de-pretutindeni/); nu se va completa rubrica :
IV. Opţiuni de admitere
–pentru candidaţii care s-au înscris on line: toate documentele solicitate la înscriere în original, inclusiv
actele de studii
–pentru candidaţii care s-au înscris fizic: diploma de bacalaureat în original şi foaia matricolă din liceu în
original
–pentru candidaţii admişi la taxă: dovada achitării avansului taxei de şcolarizare pentru anul universitar
2021-2022 (cel puţin 300 lei)
–candidaţii care urmează 2 programe de studii vor depune copii legalizate ale actelor de studii I
adeverinţă care atestă prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ
superior.
Candidaţii care la data de 27 iulie 2021 orele 1400 nu au semnat Formularul de confirmare a
locului de studii, nu au achitat avansul taxei de şcolarizare, nu au la dosar actele de studii în
original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu) vor fi declaraţi respinşi.
O nouă listă – în funcţie de actele existente în dosarele candidaţilor, de achitarea taxelor, de
semnarea Formularului de confirmare a locului de studii – se afişează la data de 30 iulie 2021.
O nouă sesiune de înscriere a candidaţilor pentru licenţă IF, Români de pretutindeni, se
organizează în perioada 6–8 septembrie 2021, dacă vor rămâne locuri libere după sesiunea de
admitere din iulie 2021.
Retragerea dosarului de înscriere se face personal de către candidat, prezentând cartea de
identitate la Secretariatul Facultăţii, conform programului:
LUNI – VINERI
orele 1000 – 1200
Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile calendaristice de la
semnarea Formularului de confirmare li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea
termenului de 5 zile calendaristice de la semnarea Formularului de confirmare, dar înainte de 6 septembrie
2021, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită retragerea după data de 6 septembrie 2021, dar
înainte de începerea anului universitar 2021-2022, se vor reţine 200 lei. Candidaţilor care se retrag după
începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului. Taxa de înscriere
nu se restituie candidaţilor care au finalizat procesul de înscriere.

