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ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 20172018, INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE
Înscrierea studenţilor se efectuează conform Regulamentului de organizare și desfășurare a activității
didactice în cadrul studiilor universitare de licență (Cap. V.2), aprobat prin H.S. nr. 10/9161/29.06.2017,
respectiv H.S. nr. 7/10837/27.07.2017, prin completarea şi semnarea Contractului de studii universitare de
licenţă sau Actului adiţional la Contractul de studii universitare de licenţă, după caz, respectiv Anexei la
contractul de studii, aprobată prin H.S. nr. 8/10998/14.09.2017, formulare-tip1 puse la dispoziţia studenţilor
de secretariatele facultăţilor.
Neînscrierea în termenul stabilit atrage exmatricularea pentru neînscriere.
ACTE NECESARE:
 Studenţii An I
- Contractul de studii (formular-tip), completat şi semnat, 2 exemplare;
- Anexa la contractul de studii, aprobată prin H.S. nr. 8/10998/14.09.2017, (formular-tip),
completat şi semnat, 2 exemplare;
- Diploma de bacalaureat, în original, pentru studenții admiși pe locuri finanțate de la bugetul de
stat. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului
declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de
stat.
Înscrierea studenţilor străini, admişi la specializările cu predare în limba engleză sau franceză,
precum şi a studenţilor străini, bursieri ai statului roman, se va face pe baza avizului de principiu pentru
înscrierea provizorie, respectiv Decizia (Ordinul) de primire la studii, emisă de Departamentul Relaţii
Internaţionale al universităţii și aprobată de rector, și a celorlalte documente însoțitoare, conform procedurii
stabilite de Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor universitare de
licență.
 Studenţii An II-VI
- Actul adiţional la Contractul de studii (formular-tip), completat şi semnat, 2 exemplare;
- Anexa la contractul de studii, aprobată prin H.S. nr. 8/10998/14.09.2017, (formular-tip),
completat şi semnat, 2 exemplare;
- Adeverinţă medicală2, vizată de medicul din cadrul Dispensarului UMFVBT;
- Contract de practică şi Caracterizarea/Evaluarea activităţii practice a studentului;
- Carnetul de student;
- Legitimaţia de transport.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
Programul înscrierilor se aduce la cunoştinţa studenţilor, prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site.
 Studenţii An I:
- conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile de la
începutul anului universitar, între orele 12.00-15.00, în zilele lucrătoare;
- personal, la secretariatul facultăţii.
 Studenţii An II-VI:
1

Contractul de studii universitare de licenţă şi actul adiţional au fost aprobate prin H.S. nr. 8/4145/30.03.2017, H.S. nr.
35/9161/29.06.2017
2 Pentru studenţii români, adeverinţa se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenţii străini, de Dispensarul Universităţii.

- conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile de la
începutul anului universitar, între orele 12.00-15.00, în zilele lucrătoare;
- personal / prin intermediul reprezentanţilor studenţilor.
Studenţii declaraţi în an complementar vor fi înscrişi în anul de studiu pe care îl repetă, în termenul
şi conform procedurii stabilite mai sus.
Studenții cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună,
în original, diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru
înscrierea în anul universitar 2017-2018, dar nu mai târziu de 30 de zile de la începerea anului universitar, sub
sancțiunea pierderii locului finanţat de la bugetul de stat, obținut prin reclasificare.
Taxa de şcolarizare, pentru studenţii români, înscrişi în anii II-VI, se poate achita integral sau în două
tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru. Neplata taxei de şcolarizare, după trecerea unui termen de
graţie de o lună de la termenul prevăzut pentru plată, atrage exmatricularea pentru neplata taxei.
ATENTIE:
Studenții străini (cetățeni UE și cetățeni non UE) au obligaţia de a achita taxa de şcolarizare integral, în
condiţiile stabilite de Regulamentul privind cuantumul taxelor de scolarizare și alte taxe, aprobat, modificat
și republicat prin H.S. nr. 2/6362/25.05.2017.
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