ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA
STUDII DE LICENȚĂ








Diploma de bacalaureat sau adeverința de la liceu
Foaia matricolă, cu notele obținute pe parcursul liceului
Certificatul de naștere (copie legalizată)
Adeverință medicală tip MS 18.1.1.
Trei fotografii color tip diplomă
Carte de identitate (copie xerox)
Acte pentru scutirea de taxa de înscriere - (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților în
cazul candidaților orfani de ambii părinți; adeverințe de la casa de copii – în cazul candidaților care provin de la
casa de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte – în cazul candidaților orfani de un părinte
ca urmare a decesului acestuia ca erou martir în Revoluția din Decembrie 1989; copie legalizată după certificatul
medical sau alt act cu valabilitate legală – în cazul candidaților ce ei înșiși au fost răniți în lupta pentru victoria
Revoluției din Decembrie 1989; adeverință din care să rezulte că un părinte sau susținător legal al candidatului
este angajat în sectorul învățământ bugetar; adeverință de angajat al UPT în cazul candidaților care ei înșiși sunt
angajați ai UPT). Aceste acte vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidații care solicită scutirea de
taxa de înscriere;







Diploma de licență sau de absolvire, foaia matricolă și adeverință de bursă, în cazul
candidaților deja licențiați sau cu diplomă de absolvire;
Declarație pe proprie răspundere autentificată de notariat, privind nefinanțarea/ sau
finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în
cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2017 candidații finanțați vor preciza
în declarație numărul de semestre cât au fost finanțați.
Adeverință de student, foaia matricolă parțială și adeverință cu perioada de bursă – în
cazul candidaților deja studenți;
Foaia matricolă parțială pentru candidații care au mai fost studenți fără a absolvi
 Necesar doar candidaților care își depun dosarul la programele de studii în limba engleză și
limba germană
 certificat de competență în limba engleză sau germană agreat de UPT (CAE Cambridge
Certificate in Advanced English, IELTS – International English Language Testing System,
TOEFL – Test of English Foreign Language), respectiv DSP – Deutsches Sprachdiplom, OSP –
Osterreichisches Sprachdiplom, TEST DaF – stufe B1, B sau au absolvit un liceu cu predare în
limba engleză sau germană, ori pot face dovada printr-o adeverință că au urmat în timpul
învățământului preuniversitar (gimnaziu și liceu) disciplina limba engleză sau germană
minimum 4 ani de studii; de asemenea pot obține dreptul de participare și candidații care nu
îndeplinesc această condiție, dar promovează un test de competență lingvistică, programat
la departamentul de Limbi străine și Comunicare.

