ÎNSCRIEREA
LA CONCURSUL DE ADMITERE
SESIUNEA IULIE 2014
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor
completa fișa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub
semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul
respectiv.
Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în
fișa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în
limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba
respectivă.
Acte necesare la înscriere
a) fișa-tip de înscriere;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu
aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la
care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014)
eliberată de către instituția de învățământ, în care se
menționează media generală, notele la probele
examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și
faptul că nu a fost eliberată diploma;
Copia legalizată a Diplomei de Bacalaureat nu poate fi
folosită la înscriere decât dacă este însoţită de o adeverinţă
din care să rezulte că originalul a fost depus la o altă
facultate pentru înscriere la examenul de admitere.
În caz contrar candidatul nu se poate înscrie la concurs
decât pentru locurile în regim cu taxă.
c) certificatul de naştere, în copie legalizată;

d) diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidații
care se înscriu ca olimpici;
e) adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt
pentru facultatea la care candidează;
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) B.I. sau C.I., în copie;
h) chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul
Universității din București;
i) numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la
înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul
din următoarele documente:
- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților
(în cazul celor orfani de ambii părinți);
- adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în
această situație) ;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic,
în activitate, a susținătorilor legali;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat
în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai
candidatului.
Actele se vor depune la Comisia de admitere într-un dosar
plic de culoare albă.

Candidaţii care doresc să susţină examen de admitere
la două sau trei domenii de licenţă vor depune actele
originale într-un dosar, iar în celelalte dosare vor depune
copiile xerox ale actelor solicitate.

Cei care se înscriu și urmează două facultăți vor
prezenta originalul diplomei de bacalaureat la
facultatea la care au fost admiși pe locurile finanțate
de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

