Confirmarea locului - Licenţă
Orar : luni-vineri 9.00-16.00 ; sâmbătă-duminică 9.00-13.00
20 iulie – 26 iulie 2017 pentru candidaţii admişi pe locurile bugetate
20 iulie – 30 iulie 2017 pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă
Candidatii admişi la concursul de admitere pe locurile bugetate şi cu taxă trebuie să-şi confirme locul
prin depunerea unui dosar cu acte necesare (enumerate mai jos) şi să completeze formularul de
confirmare şi contractul de şcolarizare pe anul universitar 2017/2018 cu facultatea.
Neconfirmarea locului bugetat până în 26 iulie ora 16.00 duce la pierderea locului bugetat obţinut
prin concurs!
Neconfirmarea locului cu taxă până in 26 iulie ora 16.00 duce la pierderea dreptului la redistribuire la
buget!
Data limită de confirmare a unui loc cu taxă este 30 iulie 2017.
In cazul solicitării retragerii de la studii, printr-o cerere scrisa si inregistrata la secretariatul facultatii, taxa de
şcolarizare achitata se va restitui integral.
Taxa achitată la confirmarea locului cu plată (prima rată de 650 ron) va fi returnată în cazul în care se
produce glisarea pe loc bugetat.
Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de 2600 Ron.
Dosarul de confirmare trebuie sa cuprindă:
1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă (în original, în cazul
celor admişi pe locurile bugetate; pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă se acceptă copie
certificată conform cu originalul),
2. Foia matricolă (în original, în cazul celor admişi pe locurile bugetate; pentru candidaţii admişi pe
locurile cu taxă se acceptă copie certificată conform cu originalul)
3. Certificatul de naştere (în original şi în copie pentru a fi certificată conform cu originalul),
4. Adeverinţă medicală tip (în original),
5. Două fotografii tip ¾ cm., cu numele candidatului scris pe verso,
6. Dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi la forma de
învăţământ “cu taxă”). Prima rată este în cuantum de 650 RON. Aceasta se poate achita la casieria
facultăţii sau prin mandat poştal/ordin de plată în contul
IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu
specificarea “Taxă şcolarizare pentru Nume, prenume, sectie, an I “,
7. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licentiaţi/absolvenţii
de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare,
8. Adeverinţa (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a
doua specializare),
9. Copie xerox după cartea de identitatesau buletinul de identitate,
10. Declaraţia de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor personale ale studentilor
11. Dosar plic.

