Admitere 2017 la Facultatea de Matematică şi Informatică
Actele necesare la înscrierea on-line pentru Studii de licenţă
Pentru înscriere, candidaţii îşi vor crea un cont pe platforma de admitere on-line
https://admitereonline.univ-ovidius.ro/, se vor înscrie pe platformă şi vor incarca copii scanate ale
următoarelor documentele:
a) certificatul de naștere;
b) actul de identitate;
c) certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) . In acest caz,
inscrierea se face pe numele din certificatul de nastere;
d) diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2017 adeverința de bacalaureat;
e) foaia matricolă
f) adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT
pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ
superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
g) diploma de licenta si suplimentul la diploma/foaia matricola pentru cei care au absolvit anterior
o facultate.
h) documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare; (daca este cazul)
i) adeverință 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.
j) O fotografie color tip buletin/carte de identitate;
k) chitanța de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC, in cazul in care nu se face plata
online, sau, unde este cazul, adeverință ori documentele care sa ateste scutirea de taxă de
înscriere;
l) Scrisoarea de intenţie 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

Fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs se generează automat către candidat după terminarea paşilor
şi fac parte din dosarul personal al candidatului.
Candidaţii la programul de studii Informatică în limba engleza (Computer Science) îşi vor certifica
competenţa lingvistică printr-un certificat de competenţe lingvistice la limba engleza sau prin
promovarea probei de competenţă lingvistică la limba engleza în cadrul Examenului de Bacalaureat.

