
Calendar Admitere 2020-2021 - depunere, evaluare și procesare
dosare cetățeni internaționali

Punctul de referință al calendarului propus pentru admiterea 2020-2021, este calendarul general de admitere2020-
2021sesiunile Iulie și Septembrie, aprobat prin H.C.A.195/18.02.2020

1. Studii de Licență      

a) Candidați non-Europeni

Sesiunea Iulie 2020

 11 mai – 18 iunie 2020 ora 12.00 – depunerea online a dosarelor
 11 mai – 19 iunie 2020 - Verificare online si validarea dosarelor de către DSS
 22 iunie 2020 –  înaintarea dosarelor verificate către comisiile tehnice de admitere ale

facultăților;
 23-24  iunie  2020 –  evaluarea  dosarelor  de  către  comisiile  tehnice  de  admitere  ale
facultăților
 25 iunie 2020  – afișarea rezultatelor  comisiilor  tehnice  candidaților  declarați  eligibili

pentru obtinerea scrisorilor de acceptare.
 26-29 iunie2020 – înaintarea dosarelor către MEC / DGRIAE pentru eliberarea Scrisorii

de acceptare

Sesiunea Septembrie 2020

 29 iunie – 03 august ora 12.00– depunerea online a dosarelor

 29 iunie – 04 august 2020 –Verificare online si validarea dosarelor de către DSS

 05  august  2020 –  înaintarea  dosarelor  către  comisiile  tehnice  ale  facultăților  pentru
selecția candidaților eligibili

 06-07 august 2020 – evaluarea dosarelor de către comisiile tehnice ale facultăților
 10 august 2020 - afișarea rezultatelor comisiilor tehnice candidaților declarați eligibili
 11-13  august  2020 –  înaintarea  dosarelor  către  MEC  /  DGRIAE  pentru  eliberarea

Scrisorii de acceptare

b) Candidați Europeni

Sesiunea Iulie 2020
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 11mai – 23 iunie 2020 ora 12.00 - depunerea online a dosarelor

 11 mai – 24 iunie 2020 - Verificare online si validarea dosarelor de către DSS

 25 – 26 iunie 2020 – înaintarea dosarelor către MEC / CNRED pentru eliberarea atestatului de

recunoaștere a studiilor

Sesiunea Septembrie 2020

 26 iulie – 25 august ora 12.00 - depunerea online a dosarelor

 26 iulie – 26 august 2020 - Verificare online si validarea dosarelor de către DSS

 27 august - 28 august 2020 –  înaintarea dosarelor către MEC / CNRED pentru eliberarea

atestatului de recunoaștere a studiilor

2. Studii de Masterat      

 11 mai – 17 august 2020 ora 12.00 - depunerea online a dosarelor

 11 mai – 18 august - verificare online si validarea dosarelor de către DSS

 19 august – înaintarea dosarelor către comisiile tehnice ale facultăților pentru selecția 

candidaților eligibili

 20-21 august  - evaluarea dosarelor de către comisiile tehnice ale facultăților

 24 august  – afisarea rezultatelor  Comisiei  Tehnice de admitere a Facultății  de Litere

privind candidații declarați eligibili

 25-26 august 2020–înaintarea dosarelor către Ministerul Educației și Cercetării pentru 

eliberarea scrisorii de acceptare / atestatului de recunoaștere a studiilor.
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3. Studii de Doctorat      

 11 mai – 17 august 2020 ora 12.00 - depunerea online a dosarelor

 11 mai – 18 august - verificare online si validarea dosarelor de către DSS

 19 august – înaintarea dosarelor către comisiile tehnice ale facultăților pentru selecția 

candidaților eligibili

 20-21 august  - evaluarea dosarelor de către comisiile tehnice ale facultăților

 24 august  – afisarea rezultatelor  Comisiei  Tehnice de admitere a Facultății  de Litere

privind candidații declarați eligibili

 25-26 august 2020–înaintarea dosarelor către Ministerul Educației și Cercetării pentru 

eliberarea scrisorii de acceptare / atestatului de recunoaștere a studiilor.

4. Studii de Rezidențiat      

 11mai 2020 – 12 februarie 2021 ora 12.00 - depunerea online a dosarelor

 11 mai – 15 februarie 2021 - verificare online si validarea dosarelor de către 

DSS

 16-18 februarie 2021 – înaintarea dosarelor către Ministerul Educației și Cercetării 

pentru eliberarea scrisorii de acceptare / atestatului de recunoaștere a studiilor.

5. An Pregătitor de Limba Română      

 11mai – 19 octombrie 2020 ora 12.00- depunerea online a dosarelor 

 11 mai – 20 octombrie 2020 - Verificare online si validarea dosarelor de către 

DSS

 21 octombrie 2020 - înaintarea dosarelor către Comisia Tehnica de admitere a Facultății

de Litere pentru selecția candidaților eligibili

 22 octombrie – 23 octombrie 2020 -  evaluarea dosarelor de către Comisia Tehnica de

admitere a Facultății de Litere

 26 octombrie 2020 – afișarea rezultatelor Comisiei Tehnice de admitere a Facultății de

Litere privind candidații declarați eligibili
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 27 – 28 octombrie 2020 - înaintarea dosarelor către Ministerul Educației și Cercetării 

pentru eliberarea scrisorii de acceptare / atestatului de recunoaștere a studiilor.
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