COMISIA DE ADMITERE - SECŢIUNEA 10 (AC + ETC)

ADMITEREA 2014

CONŢINUTUL DOSARELOR PLIC DE ÎNSCRIERE
Conținut

Observații

Candidați tip BACALAUREAT (concurs de dosare, candidează pe locurile puse în concurs)
1 Dosar plic
2 Fișa de înscriere

3

4
5
6
7

8
9
10

-se completează on-line (acasă sau la sediul facultății conform instrucțiunilor de la adresa
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2013-2014/admitere/Procedura-candidati-v2.pdf), la
adresa http://admitere.upt.ro/ și se tipărește de către comisia de admitere după ce primește număr
de înregistrare
Diploma de Bacalaureat sau echivalente- Adeverinţă substitut de
- în original, copie legalizată sau copie autentificată
- adeverința se acceptă doar la înscriere
dipl.Bac. (doar pentru absolvent BAC 2014)
- la confirmare trebuie depusă Diploma de Bacalaureat în original (pentru locurile fără taxă) sau
copie legalizată la notar (pentru locurile cu taxă)
- în original, copie legalizată sau copie autentificată
Foaia matricolă liceu
Copie Certificat de naştere
- copie legalizată la notar sau autentificată la Comisia de Admitere AC+ETC
Copie Buletin identitate / Carte identitate
- copie autentificată la Comisia de Admitere AC+ETC
Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 + (Obligatoriu) Situaţia vaccinărilor - de la medicul de familie
Chitanţa de plată a taxei de 100 Lei de înscriere la concurs
- se plătește la Comisia de Admitere AC+ETC
sau
Acte justificative pentru scutire de taxa de înscriere la concurs +
- conform Metodologiei http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2014---licenta_360_ro.html
Cerere scutire de taxă
- se completează formularul tip și se aprobă de Comisia de Admitere AC+ETC
3 fotografii color tip diplomă
Certificat de competență in limba engleză sau dovada că au urmat 4 ani pe - Numai pentru candidații cu opțiuni cu limba engleză.
durata studiilor preuniversitare disciplina Limba engleză.
Declaraţie Notarială - numai pentru absolvire BAC. înainte de 2014
- dacă optează pentru locuri fără taxă

Candidați tip OLIMPIC (fără concurs, candidează pe locurile puse în concurs)
Punctele 1-9 + Copie Diplomă concurs

- dosarul se validează în prealabil de către Comisia Centrală de Admitere a UPT

Candidați tip STUDENT (concurs de dosare, candidează pe locurile puse în concurs)
Punctele 1-10 + Adev.de student + Foaia matricolă parţială

- candidat promovabil în an şcolar ≥ 2

Candidați tip ABSOLVENT cu LICENŢĂ (fără concurs, candidează pe locurile CU TAXĂ rămase neocupate de candidaţii
fără studii superioare)
Punctele 1-9 + Diploma de Licenţă + Foaia matricolă facultate

- copii legalizate

NOTĂ: ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE SE POT ALEGE ORICÂTE OPŢIUNI (CU TAXĂ SAU FĂRĂ TAXĂ), ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PREFERINŢELOR

