
Candidatii admisi pe locurile bugetate, în sesiunea iulie 2020 va trebui să aducă la 

sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, strada Sindicatelor nr. 7, pâna la data de 

31 august dosarul cu actele in original.  

Ar fi foarte bine ca dosarele să ajungă în săptămâna 3-7 august în intervalul orar 9-12. 

Cei care nu reusesc să ajungă în săptămâna 3-7 august sunt rugati sa sune la telefonul 

0264405337 pentru programare. Dosarul poate fi adus de candidat sau de o persoana delegata de 

acesta ( candidatul isi asuma responsabilitatea predarii in termen a actelor).  

Candidatii vor aduce urmatoarele documente: 

- Adeverinta de licenta pentru absolventii promotiei 2020 

- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu, sau atestat de echivalare 

însoţit de foaia matricola de la liceu ( în original + 1 copie), 

- Diploma de licenţă (original +1  copie)  împreună cu Suplimentul de diplomă sau  Foaia 

matricolă (original +1  copie), 

- Certificat de competență  lingvistică într-o limbă de circulație internațională, nivel minim 

B1 (original+1 copie),    

-     Fisa de înscriere 

-  Anexa 1 la fișa de înscriere 

-  Certificatul de naștere ( în original + 1 copie), 

-   Adeverinţă  medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc 

pentru colectivitate, 

-    Două fotografii 3/4 color ( nu vor fi încărcate on line, se aduc la începerea anului universitar), 

-    Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează 

o a doua specializare), 

-    Contractul de școlarizare însoțit de declarația de consimțământ pentru prelucrarea 

datelor personale 

-  Dosar plic 

Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2019-2020  vor 

depune în loc de documentele originale copii legalizate sau copii certificate “conform cu 

originalul” în baza documentelor originale prezentate de student, însoţite de adeverinţă 

eliberată de  facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar. 



Totodata vă rugăm să respectati distanța socială, dacă apar situații de aglomerare puteți 

aștepta în curte și vă reamintim că purtarea măștii de protecție este obligatorie. 
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