ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
(1) Perioada de înscriere la studii universitare de licență și master, sesiunea iulie 2020
este conform calendarului de admitere pentru studii de licență 6-25 iulie și master 26
iunie-18 iulie.
(2) Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul USAMVB și pe site-ul Facultăților.
(3) Dosarul se depune de către candidat la sediul USAMVB – Serviciul de Relații
Internaționale, Corp A, parter, sau eletronic la adresa de e-mail:
cristiana.grosu@usamv.ro. Candidatul confirmă, prin semnătură pe Fișa de înscriere, că
dosarul cuprinde toate documentele specificate la art. 4 din Metodologia de școlarizare a
românilor de pretutindeni și se introduce în sistemul UMS.
(4) Fiecare candidat se înscrie cu o singură opțiune pentru un singur program de studii.
(5) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, după cum urmează:
a) Studii universitare de licență, în funcție de media de Bacalaureat;
b) Studii universitare de master, în funcție de media examenului de Licență.
(6) Rezultatul final al concursului de admitere se afișează pe site-ul USAMVB la data de
03.08.2020 și cuprinde Lista candidaților în ordinea mediei de concurs, pe categorii de
locuri, respectiv cu bursă sau fără bursă.
(7) Fiecare candidat declarat admis va confirma locul de studiu, transmițând pe e-mail
,,Formularul de confirmare a locului de studiu" – Anexa nr.4, până la data de
07.08.2020.
(8) Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
-

Cerere - Formular de înscriere pentru studii universitare de licență/master/doctorat
(Anexa nr.2)
Copia certificatului de naștere tradus în limba română sau într-o limbă de circulație
internațională;
Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studiu pentru
care optează candidatul- copie după primele 3 pagini;
Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație
internațională (după caz);
Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate de asumare a
identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa 3);
Copia diplomei de Bacalaureat/Licență, tradusă în limba română sau într-o limbă de
circulație internațională;
Copii ale Foii Matricole/Suplimentul la Diplomă pentru nivelul de învățămînt absolvit,
tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

-

Certificat de competență lingvistică, care atestă cunoașterea limbii române și permite
accesul într-o instituție de învățământ superior.

Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte
nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel
minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor.
De asemenea, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de
studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare
atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o
unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și
certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul
Limbii Române, sunt exceptate de a prezenta un certificat de competență lingvistică.
(9) Nu se percep taxe pentru înscriere la studii și prelucrarea dosarului de admitere.
Componența Comisiei tehnice ce are responsabilitatea gestionării dosarelor de
candidatură și realizarea tuturor lucrărilor legate de admitere este alcătuită din:
- Ștefan Ecaterina
- Grosu Cristiana
Pentru informații suplimentare:
E-mail: cristiana.grosu@usamv.ro

