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Informații valabile pentru candidații  

 

CETĂȚENII STRĂINI DIN STATE TERȚE UE 

 

Extras din „Metodologia desfășurării concursului de admitere în ciclul II studii universitare de 

master – sesiunea septembrie 2016” aprobată în Ședința Senatului din data de 3 martie 2016. 

 

 

La admiterea în ciclul II de studii universitare de master pot candida absolvenții cu 

diplomă de licență ai ciclului I de studii universitare de licență (conform Legii 288/2004), 

absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată 

(conform Legii 84/1995) și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (http://cnred.edu.ro/en/#Activities )  

ca fiind cel puțin studii univbersitare de licență. 

 Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face la secretariatele facultăților din 

cadrul UNAB până cel târziu la data de 8 august 2016 pentru toate specializărilor.  

La admiterea la toate ciclurile de studii, cetățenii străini au obligația să prezinte un 

certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de instituții abilitate de 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

Dosarul de înscriere a cetăţenilor străini la studiile universitare de master va cuprinde, în 

mod obligatoriu, următoarele documente: 

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, (prevăzută în anexă) 

completată la toate rubricile, în două exemplare; 

b) actul de studii – original, copie şi traducere legalizată în limba română – care permite 

accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licență sau 

echivalentul acesteia); 

c) atestatul de echivalare a actelor de studii, eliberat de către Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (http://cnred.edu.ro/en/#Activities ) 

d) foile matricole aferente studiilor efectuate– copie şi traducere legalizată în limba 

română, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii; 

e) certificat de absolvire a anului pregătiror, certificat de competenţă lingvistică sau după 

caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală de predare în limba 

română; 

 f) certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată în limba română;  

g) certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul, - copie şi traducere legalizată în 

limba română; 
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h) copie de pe paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea 

de acceptare la studii; 

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 

persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie.  

j) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm.) pe hîrtie fotografică; 

k) dosar tip plic. 

 

 

Procedura de aplicație: 

1. Candidaţii depun dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru 

care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului 

Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și 

Afaceri Europene lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această 

listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de 

acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și 

Afaceri Europene va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei 

de învăţământ superior solicitante – termen 8 august 2016 

2. După primirea scrisorii de acceptare de la MENCȘ candidatul va susține un test de 

aptitudini specific programului de studii ales și prezentarea unui portofoliu cu maxim 20 de 

lucrari specifice domeniului ales. 

3. Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ 

superior acreditată la care solicitantul a aplicat. 

4. La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în 

original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate 

Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene 

ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe, 

împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”. 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați următoarele link-uri: 

http://www.unarte.org/resdoc/UNARTE%20-%20Metodologie%20Admitere%20Master%202016.pdf 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1137/  
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