ADMITERE ONLINE
COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR - USAMVB
AI BAC

NU AI BAC

TE POŢI ÎNSCRIE LA COLEGIUL TERȚIAR
NONUNIVERSITAR – USAMVB

DOMENIUL DE
STUDII

CALIFICARE PROFESIONALĂ

DURATA

NUMĂR DE
LOCURI

CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI
LUCRĂRI PUBLICE

TOPOGRAF ÎN CONSTRUCȚII

2 ani

28

PROTECȚIA
MEDIULUI

TEHNICIAN LABORANT PENTRU
PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI

2 ani

28

Calendar

DOCUMENTE NECESARE PENTRU
ÎNSCRIEREA ONLINE:

- fişă de înscriere disponibilă pe site
(www.fifim.ro);
- diploma de bacalaureat / adeverință absolvent
liceu și foaia matricolă în original;

- copie după cartea de identitate;
- copie certificat de naştere;
- copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
- adeverinţă medicală din care să rezulte că
solicitanţii sunt apţi din punct de vedere medical;
- două fotografii tip carte de identitate (vor fi
aduse la începutul anului școlar).

Sesiunea de vară
09.07 – 24.07.2021 Înscrierea candidaţilor online sau în cazuri excepționale cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de
excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 la
secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8 – 16.
27.07.2021 Afişarea rezultatelor.
28 – 29.07.2021 Transmiterea contractului de studii semnat de către candidat
în vederea confirmării efectuării locului ocupat.
30.07.2021 Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în limita
numărului de locuri repartizat.
În perioada 02.08 – 02.09.2021 se pot face preînscrieri la adresa de email:
colegiul@fifim.ro.
Sesiunea de toamnă
01.09 – 08.09.2021 Înscrierea candidaţilor online sau în cazuri excepționale cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de
excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 la
secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8 – 16.
08.09.2021 Afişarea rezultatelor după ora 16:00.
09.09.2021 Transmiterea contractului de studii semnat de către candidat în
vederea confirmării efectuării locului ocupat.
10.09.2021 Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în limita
numărului de locuri repartizat.
Taxe
Taxă de înmatriculare: 0 lei
Taxă şcolarizare: 0 lei
Contact
Email: colegiul@fifim.ro
Telefon: 0745.660.081

Vă aşteptăm!

