
 

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA STUDII 

DE LICENȚĂ PENTRU CETĂȚENII DIN STATELE 

MEMBRE UE, SEE ŞI CE 

ADMITERE 2019  

 

(1) Dosarele de candidatură pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE, vor conține, 
următoarele documente într-un dosar plic: 

a. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere; 
b. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată; 
c. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate 
d. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii; 
e. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi 

(care şi-au schimbat numele); 
f. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2019, adeverința de 

bacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  
Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, 
Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor 
Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații 
care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de 
bacalaureat în copie și traducere legalizată; 

g. diploma de licenţă în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către 
Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, 
Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor 
Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul 
înscrierii la studii universitate de master; 

h. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admitere la studii; în 
două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a 
studiilor de liceu în cadrul MEN (in cazul in care se solicita obtinerea atestatului prin 
UOC); 

i. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere, 
pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019 şi care la momentul înscrierii nu sunt în 
posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul 
provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care 
candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea); 

j. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul 
înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau 
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supra-legalizate de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din 
țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul 
Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română 

k. certificat de absolvire a anului pregătitor de limba romana sau certificat de 
competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate 
de MEN, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba 
română, cu nivel acceptat minim B1; certificat de competență lingvistică pentru limba 
engleză, recunoscut la nivel national/international, nivel minim B1, pentru studiile 
universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, 
sau certificat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și 
promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. 
Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări 
unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională in care se 
va studia programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente 
școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de 
competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 
(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba 
franceza, etc). 

l. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct 
de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. 
Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din 
Metodologia proprie de admitere; 

m. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate; chitanța de 
plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care 
să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;  

n. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, 
CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție 
de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul); 

o. copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studii 
de licență/master (la care candidatul a predat originalele);  

p. declarația pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor; 
q. declarația cu lista documentelor depuse la dosar; 
r. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru 

candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal; 
s. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS; 
t. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere 

(2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, 
în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate 
Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN sau 
adeverinţa de recunoaştere şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii". 

 
Notă 
 
Cetățenii străini din statele membre ale UE, SEE și CE care candidează în aceleași condiții ca și 
cetățenii români, dar nu se află în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor eliberat de 
Direcția de specialitate din cadrul MEN, vor depune dosarele în vederea evaluării eligibilității 
acestora, conform calendarului stabilit, la Departamentul pentru studenți străini al UOC.  
 
Înscrierea la concursul de admitere 2019 și eliberarea legitimațiilor de concurs se vor face de 
către comisiile tehnice ale facultăților. 



 

Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea admiterii pe pagina 

web a universității și/sau a facultății şi la avizierele facultăților, până la afișarea listelor cu 

rezultatele finale. 

 
Universitatea nu își asumă responsabilitatea în situațiile în care atestatul de recunoaştere a 

studiilor nu este primit în termenul prevăzut pentru înscriere.   

 


