UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

organizează Concurs de Admitere 2019 la
următoarele programe de STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2019
Programul de studii: Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială: 3 locuri taxă
Programul de studii: Studii religioase: 2 locuri taxă
Calendarul Admiterii pentru studii de Licență:
4-16 septembrie: înscrieri
18 septembrie: soluționarea dosarelor
20 septembrie: afișarea rezultatelor
Taxa de înscriere: 85 lei
Taxa de studii: 2500 lei/an
La evaluarea dosarelor se ia in calcul 50 %media de la bacalaurea și 50% media de la Colocviu.
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face conform următoarelor
criterii: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

ACTE NECESARE:
- fișa-tip de înscriere;
-Diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în
copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat
diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se
menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
- foaia matricolă a anilor din liceu în original;
- certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
- certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul;
- copie carte de identitate
- adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- 2 fotografii (tip buletin);
- carte de identitate;
- dosar plic
- chitanța de plată a taxei de înscriere – 85 lei (se achită la casieria Universităţii – Facultatea
de Drept, la subsol. Adresa: bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, lângă Opera Română) sau on-line
prin accesarea link-ului: http://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/
- documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
legale în vigoare la data înscrierii;
Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi
legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire,
certificat de naștere).
Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei
proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii
personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o
singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).
Alte informații la tel: 021/314.86.10; e-mail: velicu.veronica@g.unibuc.ro; www.ftcub.ro

