DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
ÎN VEDEREA SUSŢINERII CONCURSULUI DE ADMITERE – 2018

a) Fișă de înscriere, conform modelului facultăţii (se completează corect
în momentul înscrierii, personal sau prin împuternicit);
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original, sau în copie certificată “conform cu originalul” de către persoanele
care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiilor de admitere de la
nivelul facultății (numai pe baza prezentării diplomei de bacalaureat în original).
În cazul în care, anterior, se înscrie la o altă instituție va prezenta la înscriere
copie legalizată după diploma de bacalaureat și o adeverință eliberată de către
instituția respectivă din care să reiese că actele originale sunt depuse la dosar;
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea
iunie-iulie 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa
eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi
notele obţinute la probele susţinute. Candidaţii din această categorie, declaraţi
admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de
bacalaureat în original până la data stabilită prin metodologia de admitere pe
facultate, pentru confirmarea locului.
c) certificatul de naştere, în copie legalizată, şi certificatul de căsătorie,
în copie legalizată (dacă este cazul), sau certificatele în original pentru a fi
certificat “conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate
în acest sens, din cadrul comisiilor de admitere de la nivelul facultății;
e) carte de identitate în copie xerox;
f) adeverinţă medicală, eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de
familie, în care se va preciza că solicitantul este apt medical pentru specializarea
la care aspiră;
g) trei fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lăţime x înălţime);
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare,
pentru studenţii care candidează pentru o a doua specializare;
i) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru
absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original;
j) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în
cuantum de 250 lei - conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu. Taxa se achită în momentul înscrierii.
k) Nota de informare și Declarația de consimțământ
l) dosar plic

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini (NON-UE)
a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) copie de pe paşaport;
d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, (se completează
corect în momentul înscrierii, personal sau prin împuternicit);
e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea
examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;
g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de
competenţă lingvistică, după caz;
j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste
faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli
contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
k) Nota de informare și Declarația de consimțământ
l) dosar plic.

