Calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021

Data

Operațiunea

Modalitate

Observații
Documente necesare la înscriere - scanate sau fotografiate (format pdf sau jpg, cu dimensiunea maximă de 5 Mb):

7 iulie 2021, ora 9,00 17 iulie 2021, ora 15,00

miercuri, 21 iulie 2021

22 iulie 2021, ora 8:00 –
27 iulie 2021, ora 15:00

joi, 29 iulie 2021

Înscrieri
(exclusiv on-line)

generarea clasamentelor (afișarea rezultatelor provizorii la
toate programele de studiu)

confirmarea locurilor

refacerea clasamentelor

http://admitereonline.unibuc.ro/

a) fișa de înscriere generată de platforma de admitere - (se va depune semnată, cu asumarea răspunderii pentru corectitudinea și exactitatea
datelor declarate, în perioada 1-4 septembrie 2021);
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
c) certificatul de naștere (și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie)
d) adeverința medicală tip, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru înscrierea la facultate
e) fotografie ¾ cm
f) C.I.
g) chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sau dovada plății on-line a acesteia (200 lei, indiferent de numărul programelor
de studiu la care se înscrie candidatul)
h) diploma / diplomele obținute la olimpiade și concursuri naționale (vezi lista olimpiadelor și concursurilor acceptate de Facultatea de Litere)
pentru candidații care doresc să se înscrie ca olimpici (diplomele se vor scana într-un singur document);
i) recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia romă pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru romi
j) numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va încărca unul dintre următoarele documente:
• adeverință de la centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație)
• certificatele de deces al părinților (în cazul candidaților orfani de ambii părinți) – scanate într-un singur document
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului

ora 20:00 (aproximativ)

https://litere.ro/admitere/licenta/

admiterelicenta2021@litere.ro

Confirmarea se face prin completarea Formularului de confirmare și trimiterea lui la adresa admiterelicenta2021@litere.ro.
Vor putea confirma atât candidații care au obținut un loc în urma clasamentului cât și candidații care nu obținut un loc.
Toți candidații vor glisa până la atingerea opțiunii celei mai favorabile (conform priorităților declarate în fișa de înscriere).

-

ora 20:00 (aproximativ)
Închiderea sesiunii de admitere

vineri, 30 iulie 2021

- Candidații declarați admiși pe un loc bugetat vor depune la Secretariatul Facultății de Litere, în original, diploma de bacalaureat sau
diploma echivalentă, fișa de înscriere generată de platforma de înscriere (semnată), copie C.I., copie conformă * a certificatului de naștere
(dacă este cazul, și de căsătorie), adeverința medicală și cele 3 fotografii ¾.
1 - 4 septembrie 2021,
în intervalul orar 9:00 - 15:00

Depunerea dosarului fizic al candidatului

Facultatea de Litere

(str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, București)

- Candidații care au obținut un loc cu taxă vor face dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare (875 lei) și vor depune fișa de
înscriere generată de platforma de înscriere (semnată), copie conformă* a diplomei de bacalaureat, copie C.I., copie conformă* certificat
de naștere (dacă este cazul, și de căsătorie), adeverința medicală și cele 3 fotografii ¾ (taxa de școlarizare pentru anul universitar 20212022 este, conform deciziei Senatului, de 3500 lei).
Nedepunerea documentelor solicitate în format fizic în intervalul 1 – 4 septembrie 2021, între orele 9:00 și 15:00, duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.

Important
Taxa de admitere nu se returnează.
Scutirea de la plata taxei de admitere se acordă o singură dată, în cadrul Universității din București.
Datele înscrise de candidat pe documentele transmise on-line nu mai pot fi modificate după finalizarea înscrierii decât din motive bine întemeiate și numai până la finalizarea perioadei de înscriere, cu cerere adresată președintelui comisiei de admitere pe facultate.
Candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, la autenticitatea și la corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

* Copiile conforme ale documentelor se fac în facultate. Pentru asta, candidații sunt rugați să aibă asupra lor originalele respectivelor documente sau, dacă acest lucru nu este posibil, să depună copii legalizate ale acestora. Nu se pot face copii conforme după copiile legalizate.

