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fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate
corect (date de identificare ale candidatului; opţiuni, domeniu, specializare, forma
de finanţare, cazare, limba străină etc.);
declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă acesta a mai
beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim fără taxă pentru un
program de master şi, dacă da, să consemneze şi de câţi ani a mai beneficiat;
declarație tip prin care candidații își asumă responsabilitatea cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe
platformă și cele originale;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau în copie
certificată „conform cu originalul” / legalizată însoţită de adeverinţa din care să
reiasă că diploma de bacalaureat se află la secretariatul facultăţii la care se află
originalul;
diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau copie certificată
„conform cu originalul” / legalizată însoţită de adeverinţa eliberată de facultatea la
care se află originalul, prin care se confirmă calitatea de student şi forma de
finanţare, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp;
certificatul de naştere în copie certificată „conform cu originalul” / legalizată, iar
dacă este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie,
adopţiune, hotărâre judecătorească);
2 fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;
chitanţa justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau
adeverinţă din care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de înscriere;
declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni de înscriere în
situaţia nefuncţionării programului de studiu la care a fost admis, ca urmare a
numărului insuficient de candidaţi admişi;
declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de admitere se obligă
să depună, într-un termen stabilit de fiecare facultate în parte, următoarele acte:
diplomele de bacalaureat şi de licenţă în original pentru confirmarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat sau copii certificate „conform cu originalul”/copie
legalizată însoţită de adeverinţa din care să rezulte că ocupă un loc finanţat de la
bugetul de stat la altă universitate şi chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea
ocupării locului cu taxă;
adeverinţă medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
specializarea la care concurează);
o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau
politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor
(semnată şi ştampilată) pentru candidaţii din etnia rromilor;
copie C.I / B.I. certificată „conform cu originalul”.
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