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cerere de înscriere tip;
diploma de bacalaureat, în original și copie, sau adeverinţă (pentru promoţia
2018);
copie după diploma de bacalaureat sau adeverință certificată pentru conformitate cu
originalul în cazul în care candidatul se înscrie şi la o altă facultate în cadrul USV.
Candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot
prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de
bacalaureat.
foaia matricolă pentru studiile liceale din care să rezulte mediile anilor de studiu, în
original;
certificat de naştere, original și 2 copii;
adeverinţă medicală tip MS 18-1-1;
2 fotografii de 3 x 4 cm;
chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de caseria facultății, sala E 121);
diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru
absolvenţii care doresc să se înscrie la a II-a facultate și continuarea studiilor, în
original;
foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original,
absolvenţii care doresc să se înscrie la a II-a facultate și continuarea studiilor;
certificat de căsătorie, dacă este cazul, original și două copii;
adeverință din care să rezulte calitatea de student pentru cei care urmează un alt
domeniu, cu precizarea numărului de semester finanțate de la buget;
cartea de identitate/pașaport – original și 2 copii;
dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza
naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare
eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”;
procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în
numele candidatului.

IMPORTANT: Se vor lua în considerare numai actele care nu prezintă ştersături, adăugiri,
modificări şi au ştampila unităţii emitente în clar. Dosarele incomplete nu sunt acceptate
pentru înscriere.

