
BAREM DE CORECTARE
SUBIECTE - Varianta nr. 1

1. Care este structura organizatorica a Universitatii din Craiova?
din care:

Componente organizatoriee
Faeultatea
Departamentul
UnWiti de cercetare

10 pct

2 pet
3 pet
3 pet
2 pet

2. Care sunt conditiile de admitere ~idocumentele necesare pentru inscrierea cetatenilor
romani la concursul de admitere, Ciclul I-studii universitare de licenta?

10 pct
din care:

Conditii de admitere
Doeumente neeesare

4 pet
6 pet

3. Cum se organizeaza ~i cum se desfa~oara examenul de disertatie?
din care:

Organizarea
DesIa~urarea probelor

10 pct

4 pet
6 pet

4. Ce formulare se folosesc la intocmirea unui duplicat ~i care sunt inscrisurile
suplimentare care se mentioneaza pe duplicatul unui act de studii?

10 pct
din care:

Formulare utilizate la intoemirea duplieatului
Mentionarea inscrisurilor suplimentare pe duplieatul aetului de studii

4 pet
6 pet

5. Detaliati care este procedura de eliberare a actelor de studii
din care:

Conditii de eliberare a aetelor de studii titular/imputernieit
Continut procura notariala! proeuri intoemite pe teritoriul unui alt stat
Eliberare aete de studii neridieate din eauza deeesului titularului

10 pct

4 pet
3 pet
3 pet



6. Enumerati cel putin 4 (patru) dintre responsabilitatile, drepturile ~iobligatiile
pe care Ie au institutiile de invatamant superior din Romania in raport cu
Registrul Matricol Unic din Romania? 10 pct

din care:
- Enumerarea oricaror 4 (patm ) dintre responsabilitati, drepturi ~i obligatii 10 pet

7. Care sunt documentele pe care trebuie sa Ie contina dosarul depus la C.N.R.E.D,
in vederea aplicarii vizei? 10 pct

din care:
Enumerarea tuturor doeumentelor 10 pet

8. Care sunt obligatiile creatorilor ~idetinatorilor de documente cu privire la
evidenta documentelor? 10 pct

din care:
Enumerarea tuturor obligatiilor eu privire la evidenta doeumentelor 10 pet

9. Care sunt termenele de eliberare a actelor de studii ~idocumentele pe baza carora
se completeaza acestea ? 10 pct

din care:
Mentionare termene de eliberare - diploma lieenta,/master ~i diplome doetor
Completare aete de studii cetateni romani
Com pie tare acte de studii cetateni straini

3 pet
4 pet
3 pet

10. Inmatricularea la studii a cetatenilor straini - conditii ~iprocedura
din care:

Conditii de inmatriculare
Proeedura de inmatrieulare

10 pct

3 pet
7 pet.

TOTAL 100 PUNCTE

COMISIA DE EVALUARE A CANDIDATILOR

PRE~EDINTE


