ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
la studii universitare de licență
SESIUNEA IUNIE 2017
 Fișă - tip de înscriere ;
 Scrisoarea de motivație;
 Diplomă de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în
copie certificată* conform cu originalul sau adeverință (în cazul liceelor la care nu
s-au eliberat diplomele pentru promoția 2017) 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 iulie- septembrie 2017 (numai pentru candidații
care se înscriu ca olimpici;
 Certificat de naştere în copie certificată* conform cu originalul;
 Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată* conform cu originalul ;
 Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de
Geografie- în original;
 Trei fotografii tip buletin de identitate;
 C.I. Sau pașaport în copie;
 Chitanţa/dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 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 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 sau didactic auxiliar, în
activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
București pentru susținătorii legali ai candidatului.
 Dosar plic.
*

Pentru certificarea actelor, candidatul va prezenta actele în original însoțite de copii xerox ale acestora.

