
Acte necesare la dosarul de înscriere la Master 

 

Documentele necesare constituirii dosarului de admitere sunt: 

 eseu de motivare elaborat de candidat, în care acesta își argumentează opțiunea și 

prezintă intențiile de cercetare în cadrul programului de master ales; 

 fișă de înscriere (formular tipizat, se completează în momentul înscrierii); 

 diploma de bacalaureat (copie legalizată); 

 diploma de licență (copie legalizată) /adeverință; candidații care au promovat examenul 

de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, 

pentru sesiunea imediat următoare examenului de  licență în anul 2016, în locul diplomei de 

licență, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media 

generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la examenul de licență, 

termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 foaia matricolă (copie legalizată); 

 certificat de naștere (copie legalizată); 

 certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie simplă; 

 adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă respectivul 

candidat este apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care suferă 

(neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta 

adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară şi 

profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, 

în funcţie de localizarea   acestora,   conform   criteriilor   medicale   de   orientare   şcolară   şi   

profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în 

vigoare. 

  NOTĂ: Adeverinţele medicale nu se vizează de Policlinica Studenţească. 

 actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (cf. 

Art. 4 - Scutiri de taxă din Metodologia de admitere); 

 2 poze tip buletin. 

 documentele doveditoare pentru candidații care doresc să obțină bonificațiile prevăzute la 

Art. 11 din Metodologia de admitere. 

 

Documentele de mai sus vor fi introduse într-un dosar plic. 
  


