PREZENTARE PE SCURT A FUNCȚIONĂRII APLICAȚIEI DE ÎNSCRIERE
https://admitere.chimie.unibuc.ro

• În aplicația de înscriere https://admitere.chimie.unibuc.ro alegeți ciclul de studii LICENȚĂ

 Se creează cont accesând pictograma

(situată în colțul din dreapta sus) și Sign –up;

• Se completează toate informaţiile solicitate;
• Se acceptă declaraţia privind prelucrarea datelor personale.
 Se validează contul din adresa de e-mail.



După crearea contului va puteţi conecta ( loga) la aplicaţia de înscriere folosind adresa de e-mail.
Se vor completa toate informaţiile solicitate la categoriile1: date personale, liceu, studii superioare
(numai dacă este cazul), Domenii (programele de studiu se vor muta în drepta în ordinea dorită, ordinea
opţiunilor se va verifica în etapa următoare, în cazul în care nu s-a păstrat, se vor rearanja programele de
studiu în ordinea dorită dând click pe căsuţa din dreapta fiecărei opţiuni), Situaţii speciale, Olimpiade,
Plata, Documente.
 În etapa de completare a profilului: candidaților li se solicită informații despre susținerea examenului de
bacalaureat:
1) Candidații care au susținut bacalaureatul în iunie-iulie 2020 au posibilitatea să accepte extragerea
rezultatelor de la bacalaureat din SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România), acordul
candidatului fiind necesar.2
2) Candidații care au susținut bacalaureatul într-o sesiune anterioară vor trebui să completeze informații
legate de rezultatele obținute și vor trebui să încarce în format electronic diploma de bacalaureat în
secțiunea Documente.
•

Ultima pagină cere încărcarea documentelor doveditoare.3

Dacă ați completat totul conform cerințelor, veți avea opțiunea de finalizare.
Prin apăsarea butonului Trimite dosarul candidatul trimite dosarul electronic.

Candidaţii pot completa numai o parte din informații, pot ieși din aplicaţie și pot relua completarea ulterior. Informaţiile
completate vor fi salvate dacă se foloseşte opţiunea de salvare a datelor de pe pagina respectivă.
1

Candidatii care au dat bacalaureatul în iunie-iulie 2020 şi nu acceptă extragerea automată a datelor din SIIIR vor completa
datele privind bacalaureatul și vor încărca în format electronic diploma de bacalaureat sau adeverința dată de liceu, conform
metodologiei.
2

3 Copiile următoarelor documente:

cartea de identitate, certificatul de naștere, adeverința medicală, dovada plății, diplomă care
justifică admiterea ca OLIMPIC, diploma de bacalaureat faţă şi verso, 1 poză, adeverința de bacalaureat (absolventi 2020 care
nu acceptă prelucrarea datelor din SIIIR), foaia matricolă, certificatul de căsătorie (daca este cazul), adeverinţe pentru situaţii
speciale (din care reiese numărul de ani finanţaţi de la buget pentru fiecare facultate bifată, orfan, părinte cadru didactic) vor fi
încărcate în format .png, .jpg, .jpeg. Diplomele şi documentele solicitate candidaților care au finalizat studiile în străinătate vor fi
încărcate într-un singur fișier pdf.

