CANDIDAȚI CU STUDII ÎN ALTE ȚĂRI
La admiterea în ciclul de studii universitare de licență, pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de
bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și
metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale. La înscrierea la concurs, candidații care nu se
regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de
direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.).
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Este obligatorie prezentarea atestatului de
recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate a MEC (C.N.R.E.D.).
Candidaţii din Republica Moldova (care au diploma de bacalaureat obţinută în România) trebuie să facă dovada
cetăţeniei moldovene, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. Candidaţii din Republica
Moldova precum şi alţi etnici români (cu diploma de bacalaureat în ţările respective) pot candida, în aceleaşi
condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri cu taxă. La înscrierea la concurs, aceşti candidați au obligația de a prezenta
atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale
(C.N.R.E.D.).
Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de bacalaureat din ţările
respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul de
Cooperări Internaţionale din UBB.
ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ ÎN ALTĂ ȚARĂ vor prezenta:
Scrisoare de accept sau Ordinul Ministerului sau Atestat C.N.R.E.D.
1. Diploma de bacalaureat (licență pentru licențiați) și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă cu
aceasta (adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de bacalaureat și
media anilor de studiu) + foaia matricolă + traducere în limba română
2. Certificatul de naştere (traducere autorizată a certificatului de naștere pentru cetățenii străini)
3. Buletin/Carte de identitate și paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română
4.

Anexa 1 de la Preînscriere (completată on-line), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și
introdusă în dosarul de candidatură

5.

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură

6.

Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din
2021), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează

7. Atestat limba română* sau dovada studierii limbii române în gimnaziu/liceu timp de 4 ani
8. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare
9. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere
10. Acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile
prezentului regulament
11. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar
românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)

* Testul pentru obținerea atestatului de limba română se poate susține în cadrul Facultăţii de Litere,
Departamentul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească. Taxa pentru test este 100 Euro.
12. Fişa înscriere segment B (pentru Limbă şi Literatură) / Fişa înscriere segment A EN/FR) şi B(pentru
LMA)

