UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021
Învățământ la distanță
Anul I
Având în vedere situația specială generată de pandemia de CORONAVIRUS și de măsurile de
distanțare socială impuse la nivel național pentru reducerea riscului de infectare cu COVID –
19, înscrirea în anul universitar 2020 – 2021 se realizează în perioada 5 – 24.10.2020 prin
șeful de grupă. Acesta va primi de la colegii de grupă dosarele cu actele necesare (vz.
anunțul și le va depune la secretariat în data de 24.10.2020, între orele 8,00 -12,00.
Date suplimentare cu privire la desfășurarea activităților pentru semestrul I al anului
universitar 2020 – 2021 și înscrierea în anul universitar, se vor discuta la întâlnirea față în
față din data de 01.10.2020, orele 14,00, amf. S. Mehedinți, et. III, Facultatea de Geografie.
Acte necesare:
- Fisa de înscriere în an – formular TIP (site-ul facultății sau xerox facultate - demisol);
- Contractul de studii – formular TIP (site-ul facultății sau xerox facultate - demisol);
- Diploma de Bacalaureat în copie certificată conform cu originalul;
- Certificat de naştere (copie legalizată);
- Certificat de căsătorie (copie legalizată)(dacă este cazul);
- Adeverinţă medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru facultate;
- 3 fotografii (format ¾);
- C.I. sau pașaport în copie;
- Chitanţa de plată a taxei de școlarizare (vz. anunț plata taxei de școlarizare);
- Dosar plic (carton)
-

Secretar de an, RUSANDA Elena / elena.rusanda@geo.unibuc.ro Tel. 021/305.38.09

Anii II, III
-

Având în vedere situația specială generată de pandemia de CORONAVIRUS și de
măsurile de distanțare socială impuse la nivel național pentru reducerea riscului de
infectare cu COVID – 19, înscrirea în anul universitar 2020 – 2021 se realizează în
perioada 5 – 24.10.2020 prin șeful de grupă, e-mailul secretarului de an sau personal
la facultate (NUMAI CAZURI SPECIALE) după un program stabilit de comun acord cu
secretarul de an.

Acte necesare:
– formular TIP (site-ul facultății) și chitanța de achitare a taxei de școlarizare

Anul II, secretar de an, CONSTANTIN Cătălina/ catalina.constantin@geo.unibuc.ro
Tel. 021/305.38.09
Anul III, secretar de an, RUSANDA Elena / elena.rusanda@geo.unibuc.ro
Tel. 021/305.38.09

Activitățile didactice de pe semestrul I al anului universitar 2020 – 2021 se vor desfășura
online cu excepția ședinței din data de 24, 25 octombrie 2020 stabilite numai pentru anul I.

