V. Dreptul de înscriere
la concursul de admitere
La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie, absolvenți de liceu cu diplomă
de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
O persoană poate beneficia de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de
licență.
La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de
către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului înainte de înscrierea candidaților la concursul de
admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de
recunoaștere a studiilor.
Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține obligatoriu o
probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
La admiterea la studii cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat
de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.C.T.S.
Aceeași condiție se impune și în cazul transferurilor studenților de la alte instituții de învățământ
superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să școlarizeze cetățeni străini. În situația în care
studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul
român.
Candidaţii, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în
concursuri naționale și internaţionale sau pe grupe de țări pot fi înmatriculaţi fără admitere, pe locuri
finanțate pe granturi de studii, în cadrul capacității de școlarizare.
Facultățile vor reglementa, prin metodologiile proprii condițiile de eligibilitate specifice.
Până la data de 30 septembrie facultăţile vor comunica Rectoratului Universităţii din Bucureşti listele
nominale ale olimpicilor acceptaţi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul
obţinerii premiului. De asemenea se vor transmite liste cu olimpicii internaționali înscriși în anul I.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din cadrul
Universității din București sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură
universitate sau facultate (domeniu) pe locuri finanțate prin granturi de studii pentru durata normală de
studii. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la
care doreşte să fie admis pe locuri finanțate prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele
în original în termen de 3 – 5 zile de la afişarea rezultatelor conform metodologiei fiecărei facultăți.
În vederea înmatriculării candidatul admis are obligația să depună în termenul stabilit prin
metodologia facultății (3 – 5 zile) diploma de bacalaureat în original la secretariat. Neprezentarea
diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului
finanțat grant de studii.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de
la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze studiile unei alte facultăți
beneficiază de locul finanțat prin grantul de studii numai pe durata normală de studiu (scăzând din
durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă
prima este urmată prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi studiată cu
finanţare prin grantul de studiu.
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Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu care au fost declaraţi admişi în acelaşi domeniu în urma concursului de admitere, pe locurile
finanțate prin granturi de studiu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate. Consiliul facultăţii
stabileşte anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi eventualele examene de diferenţă.
Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către
studenți.

2

