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CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
-

12. 03. 2018 – 13.07.2018 – completarea fișei de înscriere on-line la adresa admission.umft.org, înscrierea
candidaţilor, depunerea și transmiterea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariatul
Departamentului Relații Internaționale, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către
secretariatul Departamentului Relații internaționale;

-

16. 07. 2018 – 18. 07. 2018 – evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor proprii de selecţie stabilite
de universitate, de către comisia de admitere;

-

18. 07. 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii,
după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau
admission.umft.org şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;

-

19.07.2018 – candidații respinși pot depune contestaţii către Comisia centrală de admitere; contestațiile se
trimit prin e-mail pe adresa relint@umft.ro, până la ora 24 (ora României);

-

20.07.2018 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia centrală de admitere; postarea pe site-ul
Universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei PROVIZORII cu
punctajele obținute de toți candidații și rezultatele concursului de dosare după soluționarea contestațiilor;

-

19.07.2018 – 23.07.2018 – I etapă de confirmări: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a
confirma locul prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro. Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea
prin transfer bancar a taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă, iar candidații trebuie sa atașeze
la e-mail-ul de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă;

-

24.07.2018 – verificarea încasării taxelor de confirmare de către Serviciul Financiar contabil al
Departamentului Relații Internaționale;

-

25.07.2018. – afisarea rezultatelor provizorii după I etapă de confirmări

-

25.07.2018 - 26.07. 2018 - a II-a etapă de confirmări de către candidații declarați initial respinși, la adresa
de e-mail admission@umft.ro.

-

27. 07.2018 – afisarea rezultatelor provizorii după a II-a etapă de confirmări.

-

03.09.2018 - 14. 09. 2018 – perioada de achitare a taxei de școlarizare pentru candidații admiși provizoriu la
studii care au obținut Scrisoarea de Acceptare la Studii (taxa se poate achita doar INTEGRAL într-o
singură tranșă);

-

01. 10. 2018 - 30.10.2018 - susținerea testului de competență lingvistică, pe baza unei programări la
Secretariatul Departamentului Relații Internaționale și începerea perioadei de înscriere provizorie
pentru candidații admiși în anul I. Înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi „ADMIŞI” provizoriu
în urma procesului de selecţie este condiţionată de obţinerea Scrisorii de Acceptare la Studii de la
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Ministerul Educaţiei Naționale, de promovarea testului de competență lingvistică şi de achitarea
integrală a taxei de școlarizare, taxă care se achită într-o singură tranșă, înainte de emiterea
Ordinului de primire la studii de către universitate;
-

31.10. 2018 – data limită de înscriere provizorie pentru candidații admiși în anul I de studii.

