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M E T O D O L O G I A de școlarizare a românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat 
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Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din 

Croația 

Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere (cf. Anexei 2); 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau o limbă de circulație internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau o limbă de circulație internațională, 

după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 

f) Copia diplomei de bacalaureat Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o maturi / 

Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju 

sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a 
examenelor naționale de absolvire a învățăm ântului liceal - tradusă în limba română sau altă 
limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă 

limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la 

admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională care atestă faptul 

că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

j) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la bugetul de 

stat din România și că nu deține acte de identitate eliberate de instituțiile abilitate din România.  

 

Important! 

a. Dosarele de candidatură pot fi transmise: 

 în format electronic: 

 prin poștă, la adresa: Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, Str. 
A.I.Cuza nr. 13, Craiova, 200585, Romania; 

b. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând formularul din 
Anexa nr. 4 în format electronic la adresa relint@ucv.ro, conform calendarului de admitere; 

c. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 în format fizic: 
 la adresa de e-mail a Universității din Craiova, relint@ucv.ro;
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