ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
ŞI PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

1. Acte necesare la înscrierea candidaţilor
A. Pentru absolvenţii de liceu:
1.1. Cerere tip.
1.2.a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original şi Atestatul de
recunoaştere eliberat de CNRED, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene. Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi (domenii de licenţă) în
locul Diplomei de bacalaureat în original se poate depune o copie legalizată a acesteia şi
copie legalizată după legitimaţia de concurs, care să ateste înscrierea la prima facultate
(legalizarea copiei după legitimaţia de concurs se face la comisia de înscriere).
1.2.b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
1.3. Certificatul de naştere (copie legalizată).
1.4. Cartea de identitate (copie).
1.5. Chitanţa de plată a taxei de admitere, eliberată de casieria universităţii.
1.6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că
posesorul este apt din punct de vedere medical.
1.7. Trei fotografii tip buletin de identitate.
1.8. Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după
numele din certificatul de naştere.

B. Pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua facultate:
Actele de la punctele 1.1- 1.8 (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în
copie legalizată, originalul rămânând la prima facultate), în plus:
1.9. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student.

C. Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior :
Actele de la punctele 1.1 – 1.8, în plus:
1.9. Diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original, însoţită de suplimentul la
diplomă/foaia matricolă.

D. Candidaţii care pot fi scutiţi de taxe de înscriere:
Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:
1.10. Certificat de deces (copie legalizată), pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani.
1.11. Adeverinţă de la casa de copii, pentru cei aflaţi în această situaţie.
1.12. Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru
didactic aflat în activitate sau pensionat, aceşti candidaţi beneficiază şi de gratuitate la
cazare în cămine pe perioada admiterii.
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2. Precizări suplimentare privind înscrierea candidaţilor
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2014 este valabilă şi adeverinţa tip de promovare a
examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat şi a notelor
obţinute la probele susţinute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului şi ştampila
rotundă. În caz de reuşită, candidaţii din această categorie se vor obliga să aducă
diploma de bacalaureat în original până la data stabilită de Comisia de admitere pe
facultate.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului
admis, în termenul stabilit prin contractul candidatului duce la pierderea locului finanţat
de la bugetul de stat şi neînmatricularea în facultate.
Adeverinţele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul
şcolar. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de
comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională din Braşov, cu
precizarea expresă a afecţiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr.427/1976. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine cuvenitele consecinţe.
Studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov pot participa la concursul de admitere
pentru a urma concomitent două facultăţi, în baza unei adeverinţe eliberate de către
decanatul facultăţii.
Candidaţii cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula
media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare şi echivalare
diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la
calculul mediei finale de clasificare a candidaţilor.
Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională,
înscrierea la concursul de admitere va fi condiţionată de susţinerea unei probe de
competenţă lingvistică notată cu admis/respins. Proba se susţine în Universitatea
Transilvania din Braşov, în ziua depunerii dosarului de admitere.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română
eliberat de către instituţii abilitate de MEN.
Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate
datele cuprinse în fişa de înscriere.
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