ADMITERE 2020
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE:
La înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma online sau vor depune la Secretariatul
Facultății de Chimie un singur dosar. Vor numerota în fişa de înscriere, în ordinea preferinței,
programele de studii și forma de finanţare la care doresc să se înscrie şi vor achita o singură taxă
de înscriere, indiferent de numărul opțiunilor.
Pentru înscrierea online, candidații trebuie să completeze corect și complet toate
câmpurile din platformă, să încărce documentele solicitate (a se vedea mai jos), să selecteze
programele de studii și forma de finanţare la care doresc să se înscrie, în ordinea preferinței, să
achite taxa de înscriere și să finalizeze încărcarea datelor.
Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele încărcate în platforma de înscrieri și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării
se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele orginale, candidatul este
eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.






Fișa-tip de înscriere (candidatul care se va prezenta la secretariat va completa, sub
semnătură proprie sau prin reprezentant împuternicit cu procură notarială, toate datele
solicitate în formular);
Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie în vederea
certificării conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat
diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituția de învățământ, în care se
menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de
valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
Foaia matricolă de la liceu;

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din
București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România
(SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor
candidați (cu acordul candidaților și după semnarea protocolului cu Ministerul Educației și
Cercetării), caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire);




Certificatul de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
Diploma de olimpic în original și copie, pentru certificare conform cu originalul numai
pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici; (vezi 1h - Admitere Olimpici);
Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de Chimie (de la
medicul de familie);








2 (două) fotografii 3/4 cm (cu numele scris pe verso);
C.I. sau pașaport, în copie;
certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru
certificare conform cu originalul (unde este cazul);
chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (vezi 1f - Taxe)
Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
legale în vigoare la data înscrierii;
Dosar plic.
Pentru candidații care urmează/au urmat o altă facultate: se adaugă adeverința din care
să rezulte calitatea de student cu precizarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget,
dacă a beneficiat de bursă și perioada.
Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior: se adaugă diploma de
licență în original sau echivalenta acesteia şi copie pentru certificare conform cu originalul,
sau copie legalizată şi adeverinţă de la prima facultate cu precizarea numărului de ani
efectuați la buget sau taxă, dacă a beneficiat de bursă și perioada.

