MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

PROIECT

METODOLOGIE
PRIVIND PRIMIREA LA STUDII UNIVERSITARE A
CETĂȚENILOR STRĂINI
sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Aprobată în şedinţa Senatului din data de ______________, conform Hotărârii nr. __________

BUCUREȘTI
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În baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 6102/2016 privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de
licenţă, de master şi de doctorat,
în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 133/2000 privind învățământul universitar și
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat și al Ordinului
Ministerului Educației Naționale nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea
academică a studenţilor,
luând în considerare Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, Ordonanța nr.
44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un
drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European și Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului
nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor
care studiează pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene,
precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația
Elvețiană,
având în vedere Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3473/2017 privind
aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul
şcolar/universitar 2017 - 2018 și luând în considerare Ordinul Ministerului Educației Naționale
nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor
străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate,
în conformitate cu Carta Universității Naționale de Arte din București,
Senatul Universității Naționale de Arte din București aprobă prezenta Metodologie
privind primirea la studii universitare a cetățenilor străini sesiunea, septembrie 2019.
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CAPITOLUL I
DISPOZIȚII PRELIMINARE
Art. 1. (1) În sensul prezentei Metodologii, cetățenii străini sunt persoanele care au
cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene, inclusiv cetățenii statelor Spațiului Economic
European și Confederației Elvețiene, și care își dovedesc cetățenia prin deținerea unui pașaport
valabil.
(2) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de
origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara
frontierelor României, precum și românii emigrați care nu și-au păstrat cetățenia română și care
au domiciliul stabil sau reședința în străinătate sunt școlarizați în cadrul Universității Naționale
de Arte din București în baza Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, aprobată
prin ordin al Ministerului Educației Naționale, și a Metodologiei proprii, aprobată prin hotărâre a
Senatului universitar.
(3) Refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în
România au acces la toate formele de învățământ, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii
români. Refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în România
se vor înscrie la studii în perioadele de admitere prevăzute pentru cetățenii români, cu condiția
obținerii unui Certificat, respectiv Atestat de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în
străinătate, din partea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor - CNRED
(www.cnred.edu.ro). Echivalarea se realizează urmând procedurile CNRED, aceleași prevăzute
și pentru cetățenii care provin din state ale Uniunii Europene, a Spațiului Economic European și
Confederația Elvețiană.
(4) Cetățenii străinii, titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, în condițiile legii,
beneficiază de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte accesul la toate formele şi
nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu.
Art. 2. Şcolarizarea cetăţenilor străini se realizează:
a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă;
b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, în condițiile stabilite prin
Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata
taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără
bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, aprobată prin Ordinul
Ministerului Educației Naționale nr. 3236/2017;
c) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută.
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CAPITOLUL II
ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
Art. 3. (1) Admiterea la Universitatea Națională de Arte din București este condiționată
de dobândirea cunoștințelor necesare de limbă română. În acest sens, cetățenii străini sunt
obligați să prezinte atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului
pregătitor de limba română, obținut în condițiile legii.
(2) Cursul de inițiere în limba română este urmat, la cerere, de către cetățenii străini
înscriși în unitățile școlare din țară, având durata de un an școlar.
(3) Anul pregătitor de limba română durează un an universitar și se organizează și
funcționează în instituțiile de învățământ superior acreditate, conform Ordinului Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea
anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini. Universitatea Națională de Arte din
București nu organizeză an pregătitor de limba română.
Art. 4. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de
iniţiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programele de studii ale Universității
Naționale de Arte din București, cetățenii străini:
a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii
şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o
unitate şcolară din sistemul naţional din România;
b) care, în vederea înscrierii în învăţământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare
a competenţelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare;
c) care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de
competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă
pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din
România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de
lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din
străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.
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CAPITOLUL III
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ A
CETĂȚENILOR STRĂINI
Art. 5. (1) Admiterea în anul I, ciclul universitar de licență, se organizează pe bază de
concurs, în conformitate cu prevederile Metodologiei desfăşurării concursului de admitere în
ciclul I – studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2019, aprobată de Senatul
Universității Naționale de Arte din București.
(2) Concursul de admitere la toate specializările se organizează într-o singură sesiune şi
începe la data de 9 septembrie 2019.
Art. 6. Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul
superior acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;
b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, recunoscută de
Ministerul Educației Naționale.
Art. 7. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 6 conţine următoarele:
a) cerere-formular de înscriere propriu universităţii (se va completa on-line, urmând a fi
anunțată în timp util, în apropierea datei de înscriere, modalitatea de completare și pagina
web).
În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în
vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din
București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii,
adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității. Candidatul va specifica
în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de
telefon valabil.
b) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată în limba română;
c) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, copie și traducere legalizată în limba română;
d) act de identitate, copie și traducere legalizată în limba română;
e) copie după paşaport (copie după primele 3 pagini), valabil cel puţin 6 luni după data la care
este eliberată Scrisoarea de acceptare la studii. Această prevedere nu se aplică în cazul
cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau cetățenilor Confederației Elvețiene;
f) certificatul de căsătorie, sau alt document care atestă schimbarea numelui, în copie și
traducere legalizată în limba română (dacă este cazul);
g) cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două
exemplare, cu fotografie, prevăzută în Anexa nr. 2 (Anexa la OMEN 3236/2017);
h) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă sau copie şi traducere
legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii
anului curent;
i) foile matricole, în original plus copie şi traducere legalizată în limba română, aferente
studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor
perioade de studii;
j) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de
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limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, acte de studii atestând absolvirea a cel
puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română în original;
k) certificatul medical/adeverință medicală (în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de
boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu statutul de student;
l) declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/sau
pasaport eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
m) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare a acestora (numai pentru cetăţenii UE,
SEE şi CE);
n) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hîrtie fotografică, nedecupate;
o) chitanţa eliberată de către bancă, din care să rezulte achitarea taxei de înscriere la
concursul de admitere (150 de lei). Taxa de înscriere se achită la orice sucursală sau agenție a
Bancii Comerciale Române, în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016, cu
menționarea numelui, CNP-ului, tipului de studii, programului de studii și a tipului de taxă
(înscriere);
Art. 8. (1) Dosarele de înscriere se trimit pentru verificarea prealabilă a
documentelor în perioada 22 iulie – 20 august 2019 prin e-mail (documente scanate) la:
international@unarte.org;
Dosarul de înscriere cu documentele în original va fi adus în momentul înscrierii la
admitere, conform calendarelor afișate.
Universitatea, în urma evaluării interne, transmite mai departe Ministerului Educației
Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, lista persoanelor
admise și propuse pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, în vederea emiterii
aprobărilor de școlarizare, în concordanță cu opțiunile acestora, alături de copii ale dosarelor
candidaților, conform calendarului de admitere (Anexa nr.1).
După analiza dosarului, MEN emite și transmite Scrisoarea de acceptare la studii
Universității și, după caz, misiunilor diplomatice.
(2) Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Completarea dosarelor
se va face după procedura stabilită prin prezentul articol.

CAPITOLUL IV
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER A CETĂȚENILOR STRĂINI

Art. 9. (1) Admiterea în ciclul II – studii universitare de masterat pentru cetățenii străini
se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Metodologiei desfăşurării concursului de
admitere în ciclul II – studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2019, aprobată de
Senatul Universității Naționale de Arte din București.
(2) Concursul de admitere la toate specializările se organizează într-o singură sesiune, cu
începere în data de 02 septembrie 2019, cu excepția programului de studii Istorie şi metodologie
în cercetarea imaginii, care va începe în data de 06 septembrie 2019.
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Art. 10. Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master în cadrul Universității
Naționale de Arte din București, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;
b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia.
Art. 11. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art.10 conţine
următoarele:
a). Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (se va completa on-line, urmând a fi
anunțată în timp util, în apropierea datei de înscriere, modalitatea de completare și pagina
web).
În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în
vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din
București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii,
adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității. Candidatul va specifica
în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de
telefon valabil.
b) certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată în limba română;
c) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, copie și traducere legalizată în limba română;
d) copie după paşaport (copie după primele 3 pagini), valabil cel puţin 6 luni după data la care
este eliberată Scrisoarea de acceptare la studii;
e) act de identitate, copie și traducere legalizată în limba română;
f) certificatul de căsătorie, sau alt document care atesă schimbarea numelui, în copie și traducere
legalizată în limba română (dacă este cazul);
g) cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două
exemplare, cu fotografie, prevăzută în Anexa nr. 2 (Anexa la OMEN 3236/2017);
h) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
i) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia,
autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
j) foile matricole, în original plus copie şi traducere legalizată în limba română, aferente
studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor
perioade de studii;
k) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz în original;
l) certificatul medical/adeverință medicală (în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de
boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu statutul de student;
m) declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/ sau pașaport
eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
n) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare a acestora (numai pentru cetăţenii UE,
SEE şi CE);
o) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate;
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p) chitanţa eliberată de către bancă, din care să rezulte achitarea taxei de înscriere la concursul
de admitere (150 de lei). Taxa de înscriere se achită la orice sucursală sau agenție a Bancii
Comerciale Române, în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016, cu menționarea
numelui, CNP-ului, tipului de studii, programului de studii și a tipului de taxă (înscriere);
Art. 12. (1) Dosarele de înscriere se trimit pentru verificarea prealabilă a
documentelor în perioada 22 iulie – 20 august 2019 prin e-mail (documente scanate) la:
international@unarte.org;
Dosarul de înscriere cu documentele în original va fi adus în momentul înscrierii la
admitere, conform calendarelor afișate.
Universitatea, în urma evaluării interne, transmite mai departe Ministerului Educației
Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, lista persoanelor
admise și propuse pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, în vederea emiterii
aprobărilor de școlarizare, în concordanță cu opțiunile acestora, alături de copii ale dosarelor
candidaților, conform calendarului de admitere (Anexa nr.1).
După analiza dosarului, MEN emite și transmite Scrisoarea de acceptare la studii
Universității și, după caz, misiunilor diplomatice.
(2) Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Completarea dosarelor
se va face după procedura stabilită prin prezentul articol.

CAPITOLUL V
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT A
CETĂȚENILOR STRĂINI
Art. 13. Universitatea Națională de Arte din București este instituție organizatoare de
studii universitare de doctorat: doctorat ştiinţific și doctorat profesional în domeniul de studii
universitare Arte Vizuale. Concursul de admitere se organizează într-o singură sesiune, cu
începere din data de 18 septembrie 2019 pentru toți candidații și se desfășoară în conformitate
cu Metodologia concursului de admitere în ciclul III – studii universitare de doctorat, sesiunea
septembrie 2018, aprobată de Senatul Universității Naționale de Arte din București.
Art. 14. Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în cadrul
Universității Naționale de Arte din București dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;
b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.
Art. 15. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 14 conţine
următoarele:
a) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (se va completa on-line, urmând a fi
anunțată în timp util, în apropierea datei de înscriere, modalitatea de completare și pagina
web).
În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu
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caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în
vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din
București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii,
adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității. Candidatul va specifica
în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de
telefon valabil.
b) certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată în limba română;
c) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, copie și traducere legalizată în limba
română;
d) copie după paşaport (copie după primele 3 pagini), valabil cel puţin 6 luni după data la care
este eliberată Scrisoarea de acceptare la studii.
e) act de identitate, copie și traducere legalizată în limba română;
f) certificatul de căsătorie, sau alt document care atesă schimbarea numelui, în copie și
traducere legalizată în limba română (dacă este cazul);
g) cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în
două exemplare, cu fotografie, prevăzută în Anexa nr. 2 (Anexa la OMEN 3236/2017);
h) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
i) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia,
autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
j) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia,
autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă, sau copie şi traducere legalizată a
adeverinţei care atestă promovarea examenului de master, pentru absolvenţii anului curent;
k) foile matricole, în original plus copie şi traducere legalizată în limba română, aferente
studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor
perioade de studii;
l) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz în original;
m) certificatul medical/ adeverință medical (în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de
boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu statutul de doctorand;
n) declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/ sau pașaport
eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
o) curriculum vitae;
p) lista lucrărilor publicate;
r) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare a acestora (numai pentru cetăţenii UE,
SEE şi CE);
s) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate;
ș) chitanţa eliberată de către bancă, din care să rezulte achitarea taxei de înscriere la concursul
de admitere (150 de lei). Taxa de înscriere se achită la orice sucursală sau agenție a Bancii
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Comerciale Române, în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016, cu menționarea
numelui, CNP-ului, tipului de studii, programului de studii și a tipului de taxă (înscriere);
Art. 16. (1) Dosarele de înscriere se trimit pentru verificarea prealabilă a
documentelor în perioada 22 iulie – 20 august 2019 prin e-mail (documente scanate) la:
international@unarte.org; doctorat@unarte.org.
Dosarul de înscriere cu documentele în original va fi adus în momentul înscrierii la
admitere, conform calendarelor afișate.
Universitatea, în urma evaluării interne, transmite mai departe Ministerului Educației
Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, lista persoanelor
admise și propuse pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, în vederea emiterii
aprobărilor de școlarizare, în concordanță cu opțiunile acestora, alături de copii ale dosarelor
candidaților, conform calendarului de admitere (Anexa nr.1).
După analiza dosarului, MEN emite și transmite Scrisoarea de acceptare la studii
Universității și, după caz, misiunilor diplomatice.
(2) Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Completarea dosarelor
se va face după procedura stabilită prin prezentul articol.

CAPITOLUL VI
MOBILITATE ACADEMICĂ
Secțiunea I. Mobilitate academică internă definitivă
Art. 17. (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acceptul instituţiilor
de învăţământ superior acreditate, de provenienţă, respectiv primitoare, şi cu acordul
Ministerului Educației Naționale, prin eliberarea unei noi Scrisori de acceptare la studii.
(2) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de
studii, cu condiția satisfacerii tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ.
Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
(3) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la
sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.
Art. 18. Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină
următoarele:
a) copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
b) copie după paşaport (copie după primele 3 pagini), valabil cel puţin 6 luni după data la
care este eliberată Scrisoarea de acceptare la studii;
c) copie după permisul de şedere;
d) cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr.2, completată
la toate rubricile, în două exemplare, cu fotografie (Anexa la OMEN 3236/2017);
e) situaţiile şcolare, traduse în limba română și legalizate, în copii conforme cu originalul;
f) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;
10

g) procesul-verbal al comisiei de echivalare a Universității, din care să rezulte anul de studii în
care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare
universitate, respectiv facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor
analitice, în cazul mobilității academice definitive internaționale.

Secțiunea II. Mobilitate academică internațională definitivă
Art. 19. (1) Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să-şi
continue studiile universitare de licenţă la Universitatea Națională de Arte din București, dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au documente care atestă cetăţenia străină;
b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, recunoscută de
Ministerul Educației Naționale;
c) au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile
statului respectiv;
d) deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate;
e) primesc acceptul de principiu al Universității Naționale de Arte din București.
(2) Continuarea studiilor conform prezentei secțiuni se poate realiza după primul an şi
până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, fiind condiţionată de obţinerea
Scrisorii de acceptare la studii.
Art. 20. În plus față de documentele prevăzute la art. 7, dosarul de mobilitate academică
internațională definitivă trebuie să conţină următoarele:
a) copie după programa analitică aferentă studiilor efectuate, tradusă în limba română și
legalizată, în cazul mobilității academice definitive internaționale;
b) adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia în care a
studiat, precum şi echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul
ECTS) şi traducerea legalizată, după caz, în cazul mobilității academice definitive internaționale;
c) procesul-verbal al comisiei de echivalare a Universității, din care să rezulte anul de studii
în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de
fiecare universitate, respectiv facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a
programelor analitice, în cazul mobilității academice definitive internaționale.
Art. 21. (1) Dosarele de înscriere se trimit prin poștă la sediul Universității Naționale de
Arte din București, în Strada G-ral Constantin Budișteanu nr. 19, cod poștal 010773, sector 1,
București. Universitatea, în urma evaluării interne, transmite mai departe Ministerului Educației
Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, lista persoanelor
propuse pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, alături de copii ale dosarelor
candidaților, conform calendarului de admitere (Anexa nr. 1).
După analiza dosarului, MEN emite și transmite Scrisoarea de acceptare la studii
Universității și, după caz, misiunilor diplomatice.
(2) Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Completarea
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dosarelor se va face după procedura stabilită prin prezentul articol.

CAPITOLUL VII
ÎNMATRICULAREA LA STUDII
Art. 22. (1) Înmatricularea la studii universitare este condiţionată de promovarea
examenului de admitere şi de obţinerea Scrisorii de acceptare la studii eliberată de MEN.
(2) Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, conform
calendarului prevăzut în Anexa nr.1. La înmatriculare, candidații admiși vor prezenta la
secretariat documentele din dosarul de candidatură, inclusiv docmentele de studii și de identitate
în original, Scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop de”studii”.
(3) După înmatriculare, cetăţenii străini încheie un contract de studii cu Universitatea,
reprezentată prin Rector.
(4) Candidații admiși au obligația să intre în țară cu viză de studiu și să își legalizeze
șederea în România în acest scop.
(5) Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor declaraţi admişi nu li se pot elibera
adeverinţe care să certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale
cu Universitatea Națională de Arte din București, nefiind înmatriculaţi. Pot fi eliberate, la cerere,
doar adeverinţe care să certifice rezultatul admiterii.
Art. 23. (1) Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei
privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu
Apostila de la Haga.
(2) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei
privind Apostila de la Haga, vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara
emitentă şi de ambasada, respectiv oficiul consular al României din ţara respectivă.

CAPITOLUL VIII
TAXE DE STUDIU
Art. 24. (1) Conform Hotărârii Senatului Universității Naționale de Arte din București,
nr.____________, pentru anul universitar 2018-2019 se aplică următoarele taxe:
•

Taxă pentru studii de licență: 420 de euro/lună;

•

Taxă pentru studii de master: 420 de euro/lună;
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•

Taxă pentru studii de doctorat: 440 de euro/lună.
(2) Pentru o mai bună funcționare a serviciilor de plată, Universitatea Națională

de Arte din București, pune la dispoziție celor interesați sistemul de plată online pe următoarea
adresă de internet: http://euplatesc.ro/plati-online/index.php/servicii-euplatesc/universitati.html.
(3) Numărul de luni conform căruia se stabilește cuantumul taxei de studii este cel
prevăzut în structura anului universitar, aprobată de Senat. Taxa de studii pentru studenții străini
se poate plăti în maximum trei tranșe.
(4) Cetățenii străini care dobândesc cetățenia română pot ocupa un loc de studii finanțat
de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de Senatul universității pentru
cetățenii români, cu condiția promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal
stabilită, conform reglementărilor Universității Naționale de Arte din București.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art. 25. Studenții cetățeni străini sunt obligați la respectarea Constituției României, a
legislației statului român și a reglementărilor interne ale Universității Naționale de Arte din
București.
Art. 27. Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data
de____________, conform Hotărârii nr._____________.

RECTOR,
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu
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ANEXA 1 - CALENDAR ÎNSCRIERE LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT
ÎNSCRIEREA PREALABILĂ PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR
CANDIDAȚILOR CETĂȚENI STRĂINI (PRIN E-MAIL) ARE LOC ÎNCEPÂND CU
DATA DE 22 IULIE 2019 ȘI PÂNĂ LA 20 AUGUST 2019.
Pentru înscrierea și susținerea concursului de admitere, sunt valabile calendarele
prevăzute în metodologiile de admitere respective.

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CICLUL DE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2019

Nr.crt.

ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

2 septembrie 2019

10,30 – 15,00

2

Marţi

3 septembrie 2019

10,30 – 15,00

3

Miercuri

4 septembrie 2010

10,30 – 15,00

4

Joi

5 septembrie 2019

10,30 – 15,00

5
Vineri
6 septembrie 2019
10,00 – 13,00
Concursul de admitere la toate specializările se organizează într-o singură sesiune şi
începe la data de Luni, 09 septembrie 2019
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PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMELE DE STUDII MASTERALE
(mai puţin programul Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii)
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
NR.
CRT.

ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

26 august 2019

10,30 – 15,00

2

Marţi

27 august 2019

10,30 – 15,00

3

Miercuri

28 august 2019

10,30 – 15,00

4

Joi

29 august 2019

10,30 – 15,00

5

Vineri

30 august 2019

10,00 – 13,00

Concursul de admitere - Luni, 02 septembrie 2019

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMUL DE STUDII MASTERALE
Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
NR.
CRT.

ZIUA

DATA

ORELE

1

Joi

29 august 2019

10,30 – 15,00

2

Vineri

30 august 2019

10,00 – 13,00

3

Luni

02 septembrie 2019

10,30 – 15,00

4

Marți

03 septembrie 2019

10,30 – 15,00

5

Miercuri

04 septembrie 2019

10,30 – 13,00

Concursul de admitere - Vineri, 06 septembrie 2019
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PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

NR.
ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

09 septembrie 2019

10,30 – 15,00

2

Marţi

10 septembrie 2019

10,30 – 15,00

3

Miercuri

11 septembrie 2019

10,30 – 15,00

4

Joi

12 septembrie 2019

10,30 – 15,00

5

Vineri

13 septembrie 2019

10,00 – 13,00

CRT.

Concursul de admitere va începe în data de Miercuri, 18 septembrie 2019.
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ATENŢIE !

Pe dosar (tip plic) se va scrie :

- FACULTATEA ...........................................................................................
- PROGRAMUL DE STUDII ......................................................................
- NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE (ÎN ORDINEA DIN
CERTIFICATUL DE NAŞTERE), NUMELE DE CĂSĂTORIE ( dacă
este cazul ).
Pe spatele fotografiilor se va trece numele şi prenumele

Toți candidații care au participat la concursul de admitere își vor ridica obligatoriu pe baza
BI/CI mapele cu lucrări din imobilele în care au susținut probele în termenul stabilit și
comunicat, deoarece din lipsă de spațiu de depozitare, universitatea nu le poate păstra.
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