DOCUMENTE NECESARE ADMITERE – IULIE 2017
LICENȚĂ
 Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta în original (inclusiv foaia matricolă cu
mediile din liceu şi de la examenul de bacalaureat/absolvire). Absolvenţii de liceu din promoţia anului
2017 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă tip, eliberată de instituţia de
învăţământ, în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele
obţinute la probele susţinute, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului
școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot
interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea
preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați . Candidaţii
vor înainta o cerere către decanatul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie prin care se menţionează că
la data începerii cursurilor universitare vor aduce la dosarul personal diploma de bacalaureat în
original şi foaia matricolă;
 Certificat de naştere - copie legalizată/ copie xerox plus original;
 Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial sau de
întreprindere – după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul la care
candidează: sânge, plămâni, aviz psihiatric sau psihologic). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta
adeverinţele medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În
adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea
acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor
afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Candidaţii vor face dovada că nu
suferă de afecţiuni de natură psihiatrică sau psiho-patologică;
 Două fotografii (mărimea 2/3 cm);
 Copie xerox Carte de identitate/buletin;
 Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămâne la
prima facultate), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată, pentru cei care se
înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate. Pot participa la concursul de admitere pentru a
urma concomitent două facultăţi numai studenţii care la finele anului universitar 2016/2017 sunt
integralişti. În adeverinţa prevăzută mai sus, se va preciza calitatea de student a candidatului, anul de
studii şi media generală obţinută în anul universitar 2016/2017, precum şi menţiunea că studentul în
cauză este integralist în sesiunea de vară.
 Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic;
Categorii de candidaţi scutiţi de taxa de înscriere :
Orfanii, copiii care provin din centrele de plasament;
Candidaţii cu afecţiuni cronice (vor prezenta certificate sau adeverinţele medicale vizate
de comisiile medicale de specialitate);

Eroii Revoluţiei din Decembrie 1989 şi copiii acestora;

Copiii cadrelor didactice.
Art. 15. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii
speciale) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale (în domenii conexe științelor socio-umane,
inclusiv la Competiţiile naţionale şi internaţionale de dezbateri/debate), beneficiază de dreptul de a fi
admişi şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget. Departamentul de Asistență
socială alocă 2 locuri bugetate pentru câștigătorii concursului Olimpiada de Altruism. De ce și cum ne
ajutăm semenii? – ediția 2017.
Art. 16. Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru
care se organizează concursul. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat nu poate fi depăşit. Dacă
sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de departajare stabilite prin
prezenta metodologie.



