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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - UCV 
 

PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU STUDENŢII DIN STATE TERŢE UE (studii cu taxă), 
LICENŢĂ (L), MASTER (M) ŞI DOCTORAT (D) 

- Proiect - 
 
 
 
I. CALENDARUL ADMITERII 
 
PERIOADA DE INSCRIERE 1 Martie 2013 – 30 August 2013 
  
 
II. DOCUMENTE NECESARE 
 
I. Candidaţii vor depune documentele personal la Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza nr.13, 
200585, Craiova, Romania - camera 334. 
Ducumentele necesare sunt următoarele: 
 
a. Pentru studiile de licenţă (L): 
 
1. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, în două exemplare (se descarcă de pe 
web-site-ul UCV)  
 
2. Fişa de înscriere la programul de studii (cu datele de contact) şi Fişa de înscriere pentru cazarea 
în căminele studenţeşti (opţional), două fotografii recente.  
 
3. Actul de studii care permite accesul la această formă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau 
echivalentul acesteia), copie şi traducere legalizate. 
 
4. Foi matricole (copii şi traduceri legalizate) aferente studiilor efectuate şi programa analitică 
dacă se solicită echivalarea unor perioade de studii.  
 
5. Certificatul de naştere, copie şi traducere legalizate. 
 
6. Copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare 
la studii.  
 
7. Certificat medical într-o limbă de circulaţie internaţională care să ateste faptul că persoana ce 
candidează nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  
 
8. Certificat de competenţe lingvistice. Excepţie fac acei candidaţi care vin din state a căror limbă 
oficială este limba de predare a programului pentru care au optat.  
 
9. Chitanţa care să ateste plata taxei de inmatriculare.  
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b. Pentru studiile de masterat (M): 
 
1. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, în două exemplare (se descarcă de pe 
web-site-ul UCV)  
 
2. Fişa de înscriere la programul de studii (cu datele de contact), Fişa de înscriere pentru cazarea în 

căminele studenţeşti (opţional), două fotografii recente.  
 

3. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, copie şi traducere legalizate. 
 

4. Actul de studii care permite accesul la această formă de învăţământ (diploma de licenţă sau 
echivalentul acesteia), copie şi traducere legalizate. 

 
5. Foi matricole (copii şi traduceri legalizate) aferente studiilor efectuate.  

 
6. Certificatul de naştere, copie şi traducere legalizate.  
 
7. Copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la 

studii.  
 

8. Certificat medical într-o limbă de circulaţie internaţională care să ateste faptul că persoana ce 
candidează nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

 
9. Certificat de competenţe lingvistice. Excepţie fac acei candidaţi care vin din state a căror limbă oficială 

este limba de predare a programului pentru care au optat.  
 

10. Chitanţa care să ateste plata taxei de inmatriculare 
 
 
c. Pentru studiile de doctorat (D): 
 
1. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, în două exemplare (se descarcă de pe web-

site-ul UCV)  
 
2. Fişa de înscriere la programul de studii (cu datele de contact), Fişa de înscriere pentru cazarea în 

căminele studenţeşti (opţional), două fotografii recente.   
 
3. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, copie şi traducere legalizate. 

 

4. Actul de studii care permite accesul la această formă de învăţământ (diploma de licenţă şi diplomă 
de master, după caz sau echivalentul acestora), copie şi traducere legalizate. 

 

5. Foi matricole (copii şi traduceri legalizate) aferente studiilor efectuate.  
 

6. Certificatul de naştere, copie şi traducere legalizate. 
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7. Copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la 
studii.  

 

8. Certificat medical într-o limbă de circulaţie internaţională care să ateste faptul că persoana ce 
candidează nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

 

9. Certificat de competenţe lingvistice. Excepţie fac acei candidaţi care vin din state a căror limbă oficială 
este limba de predare a programului pentru care au optat.  

 

10. Chitanţa care să ateste plata taxei de inmatriculare. 
 
 
III. ANUL PREGĂTITOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 
Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi la UCV doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza 
certificatului care atestă cunoaşterea limbii române. 
 
III.1. UCV este acreditată pentru organizarea anului pregătitor în limba română. Pentru înscrierea la aceste 
studii sunt necesare următoarele documente, respectând calendarul specificat de Departamentul de Limbi 
Moderne Aplicate:   
 
 
1. Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, în două exemplare (se descarcă de pe 
web-site-ul UCV) 
 
2. Fişa de înscriere (cu datele de contact), Fişa de înscriere pentru cazarea în căminele studenţeşti 
(opţional), două fotografii recente.  
 
3. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, copie şi traducere legalizate. 

 
4. Foi matricole (copii şi traduceri legalizate) aferente studiilor efectuate.  

 
5. Certificatul de naştere, copie şi traducere legalizate (dacă a fost emis în altă limbă decât Română, 
Engleză sau Frnceză).  

 
6. Copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare 
la studii.  

 
7. Certificat medical într-o limbă de circulaţie internaţională care să ateste faptul că persoana ce 
candidează nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

 
8. Certificat de competenţe lingvistice. Excepţie fac acei candidaţi care vin din state a căror limbă 
oficială este limba de predare a programului pentru care au optat.  
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III.2. Candidaţii din ţările terţe UE care, după absolvirea anului pregătiror în limba română, doresc sa 
continue studiile la UCV prin studii de licenţă, master sau doctorat, trebuie sa prezinte următoarele 
documente în perioadele de înscriere conform calendarului admiterii la UCV din anul respectiv. 
 
1. Fişa de înscriere (cu datele de contact), Fişa de înscriere pentru cazarea în căminele studenţeşti 
(opţional), două fotografii recente.  
 
2. Alte documente specificate în medodologia de admitere pentru programul respectiv.  
 
 
III.3. Sunt exceptaţi de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele 
categorii de persoane: 
 

1. Persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând 
cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani 
consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din 
România; 

2. Cei care promovează testul de limba română în urma examinării de către o comisie de specialitate din 
UCV (detalii despre aceste examene se pot obţine de pe site-ul UCV) sau din cadrul altei instituţii de 
învăţământ superior acreditată. Pe urma examinării se va elibera un certificat de competenţă 
lingvistică. 

 
 
III.4. În cazul în care candidaţii din ţările terţe UE optează pentru un program cu predare în altă limbă decât 
limba română, se organizează lunar un test de limbă străină, conform calendarului Departamentului de Limbi 
Moderne Aplicate de la UCV. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din tari unde limba 
oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere 
internaţională. 
 
 
IV. TAXE 
 
IV.1. Cuantumul taxelor de înmatriculare şi de şcolarizare se stabilesc la propunerea facultăţilor şi sunt 
aprobate de către Senatul UCV la sfârşitul anului academic care precede anul academic în care se vor aplica 
şi rămân neschimbate pe tot parcursul perioadei de şcolarizare 
 
 
IV.2 Perioadele de plată a taxelor sunt 

- Pentru primul an de studiu taxele se platesc în trei tranşe astfel: 
• Prima tranşă la înmatriculare 
• A doua tranşă până la 15.01 
• A treia tranşă până la 15.05 

- Pentru următorii ani de studiu se platesc trei tranşe astfel: 
• Prima tranşă până la 15.11 
• A doua tranşă până la 15.01 
• A treia tranşă până la 15.05 
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IV.3. Plata taxei de înmatriculare (în lei) se face la casieria UCV, iar taxele de studiu (în Euro) se 
plătesc în contul: 
 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
ADRESA: STR. A.I. CUZA NR.13  CRAIOVA   ROMANIA 
COD FISCAL 4553380 
BANCA: BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA DOLJ 
ADRESA: STR.OLTET NR 4   CRAIOVA   ROMANIA 
IBAN: RO65RNCB0134018453880070 / EUR 
SWIFT: RNCBROBUXXX  
 
 
V. GRANTURI DE STUDII 
 
Conform OMECTS 6000-2012, Secţiunea a 8-a, studenţii din ţări terţe UE care sunt înmatriculaţi pe locuri 
cu taxă în valută, cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite pot participa la concurs pentru acordarea 
granturilor de studii. Condiţiile cerute: să fi absolvit cel puţin un an de studii (cu excepţia anului pregătitor) 
cu media de minim 8.00 sau să fie absolvenţi ai UCV cu o medie generală de cel puţin 8.00. 
 
 
VI. ALTE MENŢIUNI 
 
 
� Din motive organizatorice, înmatricularea candidaţilor din ţările terţe UE admişi pe locurile cu taxă 
nu se poate face mai târziu de 30 Noiembrie şi numai dacă se face dovada plăţii taxei de înmatriculare 
până la acea dată. 
 
 
 
 


