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DECANAT. 
 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 

 

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o Cerere de înscriere în 

care se specifică opţiunea de susţinere a concursului de admitere la una din specializările 

Facultăţii de Arte si Design; Cererea va conține și a doua opțiune a candidatului pentru 

cazul în care conform acestei metodologii programul de studiu nu întrunește numărul minim 

de studenți și nu poate funcționa în anul universitar 2016/2017. 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, Cererea de înscriere va fi însoțită de 

următoarele acte: 

 

 Diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta 

(candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 

2016 sau în sesiunea august-septembrie 2016 pot prezenta la înscriere în locul 

diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, urmând ca pana la 

30.09.2016 să depună diploma de bacalaureat in original (numai pentru 

locurile bugetate); 

 Certificatul de naştere, în copie legalizată; 

 Carte de identitate,  copie xerox; 

 Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetul  şcolar sau de dispensarul de 

care aparţine candidatul, din care să rezulte că a făcut analiza sângelui, avizul 

medicului psihiatru şi avizul medicului de familie că este  apt pentru profilul 

şi specializarea la care candidează. Fisa medicala a candidatului trebuie sa 

conțină și dovada vaccinărilor; 

 Patru fotografii  tip buletin de identitate; 

  Diploma de licenţă sau diploma  echivalentă cu aceasta precum şi diploma 

de absolvire în original sau copie legalizată pentru absolvenţii care doresc să 

urmeze o a doua specializare; 

 Foaie matricolă; 

 Adeverinţă de student (după caz) – adeverinţa se va depune doar de către 

candidaţii care sunt înmatriculaţi deja într-o altă facultate şi trebuie să ateste 

calitatea de student şi regimul financiar cu / fara taxă; 

 Diploma de licenţă sau document echivalent (după caz) – candidaţii care 

au absolvit deja o facultate şi doresc să urmeze o a doua facultate trebuie să 

depună la dosar în copie legalizată diploma de licenţă sau un document 

echivalent şi trebuie să ateste regimul financiar şi dacă au beneficiat de bursă; 

 Două plicuri timbrate; 

 Dosar plic. 
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