TAXA DE ADMITERE
CÂT ?


Curs cu FRECVENȚĂ (ZI) = 200 lei



Curs la DISTANȚĂ (ID) = 200 lei

UNDE ?

În perioada înscrierilor la:
 Secretariatul Facultăţii de
Geografie, Bd. Nicolae Bălcescu
nr. 1, sector 1, Bucureşti
 în contul BCR
RO30RNCB0076010452620059
(ZI și ID)

CUM AJUNGEȚI LA NOI ?

Transport în comun:
 Metrou (M2, stația Universitate)
 RATB: 61,69,70, 90, 122, 126,
137, 168, 226, 268, 300,368,381,
601, 783

CE TREBUIE SĂ
CONȚINĂ DOSARUL
 Fișă - tip de înscriere ;
 Scrisoarea de motivație;
 Diplomă de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu
aceasta, în original sau în copie legalizată sau
adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat
diplomele pentru promoția 2016) eliberată de către
instituția de învățământ, în care se menționează media
generală, notele la probele examenului de bacalaureat,
termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată
diploma;
 Diploma de olimpic, în copie, cu premiile obținute
conform Metodologiei organizării și desfăşurării
concursului de admitere la studii universitare de
licență, Facultatea de Geografie, sesiunea iulieseptembrie 2016 (numai pentru candidații care se
înscriu ca olimpici;
 Certificat de naştere – copie legalizată;
 Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
legalizată;
 Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt
pentru Facultatea de Geografie- în original;
 Trei fotografii tip buletin de identitate;
 B.I. sau C.I., copie;
 Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere (eliberată la sediul Facultăţii de Geografie
sau achitată în contul BCR
RO30RNCB0076010452620059 pentru IF (ZI) și pentru
ID, în conformitate cu taxele aprobate de către Senatul
Universității din București;
 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în
afara României, conform prevederilor legale în vigoare
la data înscrierii;
 Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă
la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta
unul din următoarele documente:
• copii legalizate după certificatele de deces ale
părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
• adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în
această situație);
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal
didactic, în activitate, a susținătorilor legali ;
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal
încadrat în Universitatea din București pentru
susținătorii legali ai candidatului.

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Cod postal
010041, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.305.38.10; 021.305.38.09;
021.305.38.13,
E-mail: secretariat@geo.unibuc.ro;
www.geo.unibuc.ro

ADMITERE
2016
FACULTATEA DE
GEOGRAFIE

FII STUDENTUL
NOSTRU!

PROGRAME ȘI NUMĂR
DE LOCURI
Domeniul Geografie
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

CARTOGRAFIE (IF)
Buget = 48
Taxă = 52
GEOGRAFIE (IF)
Buget = 66
Taxă = 83
GEOGRAFIA TURISMULUI (IF)
Buget = 72
Taxă = 126
GEOGRAFIA TURISMULUI – FILIALA
CĂLIMĂNEȘTI (IF)
Buget = 13
Taxă = 16
GEOGRAFIA TURISMULUI – FILIALA
DROBETA TURNU SEVERIN (IF)
Buget = 13
Taxă = 37
HIDROLOGIE ȘI METEOROLOGIE (IF)
Buget = 48
Taxă = 32
PLANIFICARE TERITORIALĂ (IF)
Buget = 48
Taxă = 52
PLANIFICARE TERITORIALĂ – FILIALA
DROBETA TURNU SEVERIN (IF)
Buget = 13
Taxă = 37
GEOGRAFIE TURISMULUI (ID)
TAXĂ = 100

Domeniul Știința Mediului
 GEOGRAFIA MEDIULUI (IF)
• Buget = 62
• Taxă = 57

Locuri pentru candidații de etnie
romă
 GEOGRAFIE (IF) = 1 loc BUGET
 GEOGRAFIA TURISMULUI (IF) = 2 locuri BUGET
 GEOGRAFIA MEDIULUI (IF) = 1 loc BUGET

Locuri pentru etnici români

 Domeniul GEOGRAFIE (IF) = 1 loc BUGET

CRITERII DE ADMITERE
 Scrisoare de motivație
(probă eliminatorie: admis/respins)
 100% media la Bacalaureat

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
 SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE

la următoarele numere de telefon:
021.305.38.10; 021.305.38.09; 021.305.38.13

 www.geo.unibuc.ro

CALENDAR
 13 - 20 iulie 2016 – înscrierea
candidaţilor de luni până vineri între
orele 9,00-14,00, sâmbăta și
duminica între orele 9,00-12,00
 21 iulie 2016 – afișarea rezultatelor
la scrisoarea de motivație
 21, 22 iulie 2016 – contestații
 22 iulie 2016 – afișarea rezultatelor
la contestații
 23 iulie 2016 – afișarea candidaților
admiși
 24, 25, 26, 27 iulie 2016 - confirmări
de loc (păstrarea locului ocupat sau
posibilitatea de a glisa) şi retrageri
de dosare
 28 iulie 2016 – afişarea rezultatelor
în urma confirmărilor de loc şi
retragerilor de dosare
 29, 30 iulie 2016 – confirmări pentru
candidații de pe lista de așteptare
 31 iulie 2016 – afișarea rezultatelor
finale
• În condițiile în care rămân locuri
neocupate, se va organiza o nouă
sesiune de admitere în perioada 3 –
23 septembrie 2016. Calendarul
desfășurării concursului va fi afișat
în termen util.

