Actele necesare la înscrierea la studii de licență













certificatul de naștere, în copie legalizată;
actul de identitate în copie simplä;
certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat
numele);
diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original.
Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în
copie legalizată;
adeverința medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar,
care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau
programul de studiu la care candidează.
două fotografii, tip buletin / carte de identitate;
chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care
să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie
de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul
rămânând la prima facultate);
Pentru candidații la programul de studii Informatică în Limba Engleză, certificat de atestare a
competențelor lingvistice la limba engleză.

La înscrierea online pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/, candidații vor încărca pe
platformă copii scan ale documentelor de mai sus împreună cu o copie scanată a scrisorii de intenție
(scrisoarea trebuie semnată de către candidat). Instrucțiuni pentru redactarea scrisorii de intenție se
găsesc la adresa http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Admitere&subcat=Licenta.
Pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele
documente:






recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din
care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie;
calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat
doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii.

