IMPORTANT!!!!!!
Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala organizeaza sesiune de admitere in septembrie
2015 pentru Invatamantul la distanta. LOCURI DISPONIBILE 21 (CU TAXA)
PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat.

Inscrierile se fac in perioada 3 – 11 septembrie 2015 la secretariat (de luni
pana joi intre orele 9 – 14 iar sambata si duminica intre orele 9 – 12)
Confirmarea locului se face in zilele de: 15, 16, 17 si 18 septembrie 2015.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care
vor menționa, sub semnatură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
Dosarul cuprinde următoarele acte:
Eseu motivational (300 – 500 cuvinte)
Fișa-tip de înscriere (candidatul va completa, sub semnătură proprie, toate datele
solicitate în formular);
Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi foaia matricolă
(sau copie legalizată în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este
student la o altă facultate pe locurile finanțate de la buget) sau adeverință (în cazul
liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoția 2015) eliberată de către instituția
de învătământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de
bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
Copia legalizată a certificatului de naştere;
Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează;
2 (DOUA) fotografii tip buletin de identitate;
B.I. sau C.I. în copie;
Chitanță de plată a taxei de înscriere la admitere (90 lei – prima inscriere, 60 lei - a doua
inscriere si 50 lei urmatoarele. Taxa se achită la sediul facultății);
NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de
admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii
părinți);
Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate , a
susținătorilor legali;
Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
București pentru susținătorii legali ai candidatului.
Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.
candidații de etnie rroma care se înscriu pe locurile speciale (destinate rromilor), vor
completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi
vizata la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de
specialitate din cadrul M.E.C.S;

