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PREMABUL/INTRODUCERE
Prezenta metodologie pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe
Uniunii Europene la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este elaborată în conformitate cu
următoarele prevederi legale:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare în conformitate cu sistemul
Bologna;
- Ordonanţa Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
şcolarizare în valută a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, originari din
state terţe Uniunii Europene;
- O.M.E.C.T.S. nr.6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de primire la studii
şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe U.E.;
- Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti;
- O.M.E.N. nr.3359/MD/11 martie 2013 privind modificarea Metodologiei cadru de primire la
studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe U.E.;
- Circulara M.E.C.S.nr.93_C.N.E.R.D./12.03.2015/G.L. şi circulara M.E.N. nr. 205
C.N.E.R.D./03.06.2014/G.L. cuprinzând în anexă lista diplomelor de absolvire a
învăţământului secundar din străinătate, pe care MEN/CNERD le recunoaşte ca fiind
echivalente cu diploma de bacalaureat din România
- Circulara M.E.N./DGRIE nr.33387/CMJ/12.05.2014 privind procedura de eliberare a
scrisorilor de acceptare pentru anul universitar 2014/2015 şi stabilirea termenelor limită;
- Hotărârea privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti, adoptată în şedinţa Senatului Universitar din 30.06.2005.
Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe Uniunii
Europene la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti intră în vigoare de la data aprobării de către
Senatul Universitar, pe baza avizului Consiliului de Administraţie al U.P.G. Ploieşti şi se aplică
începând cu anul universitar 2014-2015.
Capitolul 1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE ŞI CRITERII DE SELECŢIE
Art. 1
În accepţiunea prezentei metodologii, statele terţe U.E. includ state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene sau care nu fac parte din Spaţiul Economic European. De asemenea Confederaţia
Elveţiană nu este considerată un stat terţ.
Art. 2
Cetăţenii din state terţe U.E. pot accede în învăţământul universitar la Universitatea PetrolGaze din Ploieşti în condiţiile contului propriu valutar şi se supun următoarelor condiţii de
eligibilitate:
1. Au documente care atestă cetăţenia şi domiciliul în statul de provenienţă (în afara
spaţiului Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene);
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2. Au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă,
cf. circularei M.E.N. nr. 205 C.N.E.R.D./03.06.2014/G.L. şi circularei M.E.C.S.
nr.93_C.N.E.R.D./12.03.2015/G.L.;
3. Au depus dosarul de solicitare a scrisorii de acceptare la studii la Universitatea PetrolGaze din Ploieşti până cel târziu la data de 1 iulie (data înregistrării la registratura
universităţii);
4. Au formulat o opţiune clară şi explicită pentru unul din programele acreditate de studii
universitare de licenţă/masterat/doctorat;
5. Au promovat cursurile pregătitoare de Limba română sau au obţinut certificatul de
competenţă lingvistică pentru limba română;
6. Au susţinut şi promovat, după caz, examenul de admitere la studii universitare de
doctorat, după primirea scrisorii de acceptare la studii.
Art. 3
În procesul admiterii cetăţenilor străini la studii universitare în Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieşti se vor aplica următoarele criterii de selecţie:
1. Capacitatea instituţională de şcolarizare conform acreditării programelor de studii
universitare de către ARACIS;
2. Rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare;
3. Activitatea academică a candidatului în domeniul pentru care optează în cazul
programelor de studii universitare de masterat şi/sau doctorat;
4. Au cunoştinţe de limba română corelate cu profilul domeniului pentru care optează şi
deţin un document în acest sens (certificat de absolvire a cursului pregătitor de limba
română sau alt certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de un
departament de specialitate dintr-o universitate acreditată).
Art. 4
Stabilirea cuantumului taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii din state terţe U.E. se va face
conform OUG nr. 22/2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr.599/31 august 2009 şi
hotărârii Senatului U.P.G. Ploieşti.
Art. 5
Metodologia de admitere pentru ciclurile de licenţă şi masterat va include condiţiile de
admitere a candidaţilor pe cont propriu valutar din ţări terţe UE.

Capitolul 2. ÎNSCRIEREA LA STUDII PENTRU ANUL PREGĂTITOR
Art. 6
Cetăţenii străini din state terţe U.E. sunt înscrişi la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti într-una
din formele licenţă, masterat sau doctorat doar după absolvirea anului (cursului) pregătitor, sau pe baza
certificatului care atestă cunoaşterea Limbii române.
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Art. 7
Cursurile anului pregătitor pot fi frecventate la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti sau la una
dintre universităţile nominalizate în Anexa 1 la OMEN nr.3359/MD/11.03.2013.
Art. 8
Durata cursului pregătitor este de un an academic pentru studii universitare de licenţă şi de cel
puţin şase luni pentru studii universitare de masterat sau doctorat.
Art. 9
Înscrierea în anul pregătitor se poate face la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Recrutarea
candidaţilor pentru anul pregătitor este realizată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, care
transmite Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti lista candidaţilor repartizaţi.
Prezentarea la studii pentru anul pregătitor se poate face până cel târziu în prima zi a
semestrului al II-lea, dar nu mai târziu de 1 martie.
Art. 10
La înscrierea pentru programele de studii universitare sunt exceptate de la frecventarea
cursurilor pregătitoare de limba română persoanele care:
1. Prezintă acte de studii româneşti sau acte de studii care atestă cel puţin 4 ani de studii
consecutive urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară, sau cel puţin 3 ani consecutiv frecventaţi
într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România;
2. Susţin şi promovează examenul de competenţă lingvistică pentru Limba română, organizat
în cadrul Departamentului de Filologie al U.P.G. din Ploieşti. Examenul va fi susţinut în faţa unei
comisii de specialitate, formată din două cadre didactice având funcţia didactică cel puţin de lector
universitar, desemnate de către directorul departamentului, cu aprobarea conducerii U.P.G. din
Ploieşti. Înainte de programarea susţinerii examenului de Limba română, candidatul va achita o taxă
în valoare de 100 de lei, la Casieria Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
3. După promovarea examenului, candidatului i se eliberează de către Facultatea de Litere şi
Ştiinţe un certificat/atestat de cunoaştere a limbii române, conform modelului prezentat în Anexa 1
la prezenta metodologie.
4. Certificatul/atestatul de cunoaştere a Limbii române va fi ataşat la dosarul de înscriere a
candidatului.
Capitolul 3. ÎNSCRIEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Art. 11
1. Se pot înscrie pentru nivelul licenţă al studiilor universitare absolvenţii de liceu cu diplomă
de bacalaureat sau diploma echivalentă (conform anexei la circulara MEN nr.
205_C.N.E.R.D./03.06.2014/G.L.).
2. Cetăţenii străini din state terţe U.E., care doresc să studieze la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti pe cont propriu valutar pentru nivelul licenţă, vor transmite până la data de 1 iulie (data
înregistrării la registratura universităţii), direct la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti –
Secretariat Universitate, un dosar de candidatură.
3. Secretariatul Universităţii va înainta facultăţilor, dosarele conform opţiunilor candidaţilor.
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4. Decanul facultăţii pentru care există opţiuni şi, implicit, dosare de candidatură numeşte o
comisie formată din trei cadre didactice pentru verificarea dosarelor.
5. Membrii comisiei vor verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi vor selecta conform criteriilor precizate în prezenta metodologie – candidaţii cărora li se pot elibera scrisorile
de acceptare la studii. La finalizarea acestei acţiuni, se va întocmi o listă cuprinzând persoanele
selectate şi propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (model anexa 3). Această listă
va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la
studii completate de solicitanţi. Termenul de transmitere a listei către Consiliul de Administraţie al
U.P.G. Ploieşti este 24 iulie.
6. Consiliul de Administraţie avizează listele cu persoanele propuse pentru eliberarea
scrisorii de acceptare la studii, după care, până la 1 august, listele însoţite de copiile cererilor
completate de solicitanţi se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii
internaţionale. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii, pe
care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.
Art. 12
Dosarul de candidatură, care se va depune în dublu exemplar, va conţine următoarele
documente:
1. Formularul de cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii, completat la toate
rubricile, în
două
exemplare,
care
se
descărca
de
la
adresa
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1137/ ;
2. Certificat de competenţă lingvistică pentru Limba română, conform Art. 10 din prezenta
metodologie;
3. Copii legalizate (însoţite de traducerea legalizată în limba română sau într-o limbă de
circulaţie internaţională (engleză sau franceză), dacă originalele nu sunt redactate în una din aceste
limbi) pentru următoarele documente:
a) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia care să ateste absolvirea liceului;
b) foaia matricolă (licenţă) şi programele analitice – pentru candidaţii care solicită
recunoaşterea studiilor universitare de licenţă parţiale;
c) certificatul de naştere;
d) certificatul de căsătorie (dacă numele s-a schimbat ca urmare a căsătoriei);
4. Copie paşaport (valabil cel puţin şase luni de la data solicitării acceptării la studii;
5. Certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste că persoana care
urmează să se înscrie nu suferă de boli contagioase sau de alte boli incompatibile cu statutul de
student sau cu profesia pentru care se va pregăti;
6. 4 fotografii tip paşaport;
7. Dovada achitării taxei de procesare a dosarului, în valoare de 50 euro, achitată în contul
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti IBAN RO80BRDE300SV39543213000, SWIFT
BRDEROBU, COD FISCAL 2844790.
Notă: Dosarele incomplete sau primite după data de 01 iulie (data înregistrării la U.P.G. Ploieşti)
nu vor fi procesate.
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Capitolul 4. ÎNSCRIEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 13
1. Se pot înscrie pentru nivelul masterat al studiilor universitare absolvenţii cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, cu o durată similară din România, astfel încât după absolvirea specializării
de masterat să cumuleze minimum 300 ECTS (sistem credite transferabile).
2. Cetăţenii străini din state terţe U.E. care doresc să studieze la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti pe cont propriu valutar, pentru nivelul masterat, vor transmite până la data de 1 iulie
(data înregistrării la registratura universităţii), direct la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
– Secretariat Universitate, un dosar de candidatură.
3. Secretariatul Universităţii va înainta facultăţilor dosarele, conform opţiunilor candidaţilor.
4. Decanul facultăţii pentru care există opţiuni şi, implicit, dosare de candidatură, numeşte o
comisie formată din trei cadre didactice pentru verificarea dosarelor.
5. Membrii comisiei vor verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi vor selecta conform criteriilor precizate în prezenta metodologie – candidaţii cărora li se pot elibera scrisorile
de acceptare la studii. La finalizarea acestei acţiuni, se va întocmi o listă cuprinzând persoanele
selectate şi propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (model anexa 3). Această listă
va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la
studii completate de solicitanţi. Termenul de transmitere a listei către Consiliul de Administraţie al
U.P.G. Ploieşti este 24 IULIE.
6. Consiliul de Administraţie avizează listele cu persoanele propuse pentru eliberarea
scrisorii de acceptare la studii, după care, până la 1 AUGUST, listele însoţite de copiile cererilor
completate de solicitanţi se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii
internaţionale. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii, pe
care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.
Art. 14
Dosarul de candidatură, care se va depune în dublu exemplar, va conţine următoarele
documente:
1. Formularul de cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii, completat la toate
rubricile, în
două
exemplare,
care
se
descărca
de
la
adresa
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1137/ ;
2. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, conform art. 10 din prezenta
metodologie;
3. Copii legalizate (însoţite de traducerea legalizată în limba română sau într-o limbă de
circulaţie internaţională (engleză sau franceză), dacă originalele nu sunt în această limbă ) pentru
următoarele documente:
a) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia care să ateste absolvirea liceului;
b) diploma de licenţă sau echivalentul acesteia care permite accesul solicitantului la studiile
universitare de masterat;
c) foaia matricolă/suplimentul sau anexa la diplomă, aferente studiilor efectuate (licenţă);
d) certificatul de naştere;
e) certificatul de căsătorie (dacă numele s-a schimbat ca urmare a căsătoriei);
4. Copie paşaport (valabil cel puţin şase luni) de la data solicitării acceptării la studii;
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5. Certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste că persoana care
urmează să se înscrie nu suferă de boli contagioase sau de alte boli incompatibile cu statutul de
student sau cu profesia pentru care se va pregăti;
6. 4 fotografii tip paşaport;
7. Dovada achitării taxei de procesare a dosarului, în valoare de 50 euro, achitată în contul
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti IBAN RO80BRDE300SV39543213000, SWIFT
BRDEROBU, COD FISCAL 2844790.
Dosarele incomplete sau primite după data de 1 iulie (data înregistrării la U.P.G. Ploieşti) nu
vor fi procesate.

Capitolul 5. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 15
1. Pentru admiterea la studii universitare de doctorat pot candida numai absolvenţii cu
diplomă de master sau echivalentă acesteia (diplomă de absolvire sau licenţă pentru perioada
anterioară aplicării celor 3 cicluri Bologna).
2. Cetăţenii străini din state terţe U.E. care doresc să studieze la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti, pe cont propriu valutar, pentru nivelul doctorat, vor transmite până la data de 1 iulie
2014 (data înregistrării la registratura universităţii), direct la sediul Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti – Secretariat Universitate, un dosar de candidatură.
3. Secretariatului universităţii – va transmite dosarele candidaţilor, până la 24 iulie,
Consiliului de Administraţie al U.P.G., în atenţia rectorului U.P.G. Ploieşti.
4. Rectorul universităţii va emite o decizie prin care numeşte o comisie formată din trei cadre
didactice pentru verificarea dosarelor.
5. Membrii comisiei vor verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi vor selecta conform criteriilor precizate în prezenta metodologie – candidaţii cărora li se pot elibera scrisorile
de acceptare la studii. La finalizarea acestei acţiuni, se va întocmi o listă cuprinzând persoanele
selectate şi propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (model anexa 3). Această listă
va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la
studii completate de solicitanţi.
6. Consiliul de Administraţie avizează listele cu persoanele propuse pentru eliberarea
scrisorii de acceptare la studii, după care, până la 1 august, listele însoţite de copiile cererilor
completate de solicitanţi se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii
internaţionale. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii, pe
care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.
7. Înmatricularea la studii universitare de doctorat se va face numai după promovarea
examenului de admitere pentru studii universitare de doctorat, organizat de Universitatea Petrol –
Gaze din Ploieşti.

F 240.12/Ed.1

Fişier SMQ/ METODOLOGII UPG

METODOLOGIA PENTRU PRIMIREA LA STUDII
ŞI ŞCOLARIZAREA CETĂŢENILOR STRĂINI
DIN STATE TERŢE UNIUNII EUROPENE
LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE
DIN PLOIEŞTI

Cod document
M 13
Pag./Total pag.
Data

8/12
28.05.2015

Ediţie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Art. 16
Dosarul de candidatură, care se va depune în dublu exemplar, va conţine următoarele
documente:
1. Formularul de cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii, completata la toate
rubricile, în
două
exemplare,
care
se
descărca
de
la
adresa
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1137/ ;
2. Acceptul conducătorului de doctorat pentru care candidatul optează;
3. Certificat de competenţă lingvistică pentru Limba română, conform Art. 10 din prezenta
metodologie;
4. Copii legalizate (însoţite de traducerea legalizată în limba română sau într-o limbă de
circulaţie internaţională (engleză/franceză), dacă originalele nu sunt în această limbă) pentru
următoarele documente:
a) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia care să ateste absolvirea liceului;
b) diploma de licenţă + diploma de master (în sistemul Bologna) sau diploma de licenţa
(obţinută după 4, 5, sau 6 ani de studii universitare), însoţite de foi matricole/suplimente diplomă;
c) certificatul de naştere;
d) certificatul de căsătorie (dacă numele s-a schimbat ca urmare a căsătoriei).
5. Copie paşaport (valabil cel puţin şase luni) de la data solicitării acceptării la studii;
6. Certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste că persoana care
urmează să se înscrie nu suferă de boli contagioase);
7. Curriculum Vitae;
8. Listă de publicaţii;
9. 4 fotografii tip paşaport;
10. Dovada achitării taxei de procesare a dosarului, în valoare de 50 euro, achitată în contul
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti IBAN RO80BRDE300SV39543213000, SWIFT
BRDEROBU, COD FISCAL 2844790.
Dosarele incomplete sau primite după data de 1 iulie (data înregistrării la U.P.G. Ploieşti) nu
vor fi procesate.
Capitolul 6. DISPOZIŢII FINALE
Art. 17
a) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti poate solicita, în cazul în care există suspiciuni,
verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor
(CNERD).
b) Se recomandă trimiterea dosarului în timp util, având în vedere că procedura de evaluare şi
selecţie, precum şi eventuala verificare a documentelor de studii de către CNERD durează
aproximativ două luni.
Art. 18
La înmatriculare, indiferent de programul de studii universitare pentru care candidaţilor li s-a
eliberat scrisoare de acceptare, aceştia vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în
original, vizate spre autentificare de către Ambasada României din ţara emitentă, sau apostilate
Haga, dacă studiile precedente au fost efectuate în România, într-o ţară a U.E., ori în conformitate
cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
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Art. 19
Nici un viitor student nu va intra în România şi nu se va prezenta la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti înaintea obţinerii vizei de studii şi/sau muncă.
Pentru
informaţii
privind
obţinerea
vizei,
candidaţii
vor
contacta
Ambasada/Consulatul/misiunea diplomatică a României din ţara de origine.
Candidaţii acceptaţi la studii se vor prezenta la sediul universităţii numai după eliberarea
scrisorii de acceptare la studii, emisă de către M.E.N.-D.G.R.I., începând cu 25 septembrie, dar nu
mai târziu de 31 octombrie.
ANEXE:
1. Model certificat/atestat limba română.
2. Calendar activităţi în vederea primirii, verificării, selectării şi emiterii scrisorii de acceptare la studii
3. Model listă cuprinzând persoanele propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii.
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Anexa 1
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE
Departamentul de FILOLOGIE
Nr.________/_______________

ATESTAT
de verificare a cunoştinţelor de LIMBA ROMÂNĂ
Se certifică prin prezentul document că cetăţeanul (se menţionează numele ca în paşaport)
________________________________________________________,

din

ţara

_______________________________a susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor de
LIMBA ROMÂNĂ, organizat în cadrul Departamentului de Filologie şi desfăşurat în ziua de
_______________________, în faţa membrilor comisiei alcătuită din:
1._________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
În urma examinării, candidatul a obţinut următoarele rezultate/punctaj_______________,
fiind declarat ADMIS.
Candidatul a fost încadrat la nivelul european ________ în conformitate cu descriptorii
de performanţă din Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi şi cu Grila de
autoevaluare din Paşaportul Lingvistic European.
Prezentul certificat a fost eliberat pentru a-i folosi la completarea dosarului de înscriere la
studii universitare de LICENŢĂ/MASTERAT/DOCTORAT pentru domeniul _______________
_______________________________________, în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

RECTOR,

DIRECTOR DEPARTAMENT,

PROFESORI EXAMINATORI:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
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Anexa 2
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI
Secretariat Universitate – DOCTORATE
CALENDARUL
desfăşurării activităţilor în vederea primirii la studii, verificării dosarelor de candidatură şi
selectării cetăţenilor străini din state terţe U.E., care solicită înscrierea la studii universitare la
U.P.G. Ploieşti
Activitatea desfăşurată
Perioada derulării Menţiuni/ Compartimente
responsabile:
activităţii
Primirea, înregistrarea şi
distribuirea dosarelor de
candidatură
Repartizarea dosarelor de
candidatură către decanate şi
Secretariat Universitate Doctorate

1 martie – 1 iulie

Registratura U.P.G.
Secretariat Universitate

1 iulie – 10 iulie

Verificarea dosarelor şi selecţia
candidaţilor în vederea emiterii
scrisorii de acceptare la studii

10 iulie – 24 iulie

Întocmirea şi centralizarea
listelor cu persoanele propuse
pentru eliberarea scrisorii de
acceptare la studii şi înaintarea
acestora către M.E.N.-DGRI
Primirea şi înregistrarea
candidaţilor (licenţă, masterat,
doctorat)
Primirea şi înregistrarea
candidaţilor (numai an
pregătitor)
Înmatricularea cetăţenilor străini
prezentaţi la studii

25 – 30 iulie

Secretariat Universitate
Decanate (dosare de licenţă şi
masterat)
Secretariat Universitate (dosare de
doctorat)
Decanate (licenţă şi masterat)
Secretariat Universitate (doctorat)
Consiliul de Administraţie – decizia
finală şi aprobarea dosarelor selectate
Decanate
Secretariat Universitate
Registratura U.P.G.
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Secretariat Universitate
Decanate

25 septembrie–
1 martie

Secretariat an pregătitor

1 octombrie

Decanate
Secretariat Universitate
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Anexa 3
LISTĂ NOMINALĂ*
Cuprinzând cetăţenii din state terţe U.E. selectaţi la nivelul facultăţii,
în vederea eliberării scrisorii de acceptare la studii – pentru anul universitar _______________
Nume şi
prenume

Data
naşterii

Ţara

Nivel
studii
solicitat

Facultatea/
specializarea
/limba de
predare

Denumirea
diplomei de
bacalaureat şi
licenţă, după caz/
Nr. şi seria
diplomei/autoritat
ea emitentă

Rezultat
examen de
bacalaureat
(şi licenţă,
după caz)

Rezultate
obţinute la
materii
relevante
pentru
domeniul la
care solicită
înscrierea

Rezultate
obţinute la
studii de
licenţă pe
ani
academici

DECAN,

* Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare
la studii, completate de solicitanţi, precum şi de copia actului de studii care-l califică pentru nivelul de studii
pentru care-şi exprimă opţiunea.
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