Dosarul de înscriere pentru proba de admitere, CRP, 2016
Înscrierea la concurs se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele acte:
• diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată la notariat (absolvenţii
care au dat bacalaureatul în sesiunea iulie 2016 vor aduce o adeverinţă de la liceu care le atestă calitatea
de absolvent şi în care se precizează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat și
faptul că nu a fost eliberată diploma);
• certificatul de naștere, în copie legalizată;
• diploma de olimpic, în copie (pentru cei care vor să se înscrie ca olimpici);
• certificatul de căsătorie, în copie legalizată (unde este cazul);
• adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că persoana este aptă pentru programul de studii la care
candidează;
• trei fotografii tip carte de identitate;
• B.I. sau C.I. în copie;
• chitanţa de plată a taxei de admitere (150 de ron pentru primul program de studiu; 100 de ron pentru
al doilea program de studiu; câte 50 de ron pentru fiecare dintre celelalte eventuale programe de
studiu);
• formularul-tip de înscriere – care va fi accesibil în perioada admiterii pe site-ul facultăţii
(www.litere.ro), de unde poate fi descărcat şi completat inclusiv înainte de înscriere (formularele vor fi
disponibile şi la Comisia de înscriere, unde pot fi completate în momentul înscrierii la concurs);
• Candidaţii din Republica Moldova vor depune şi o copie simplă după pașaport.
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE URMĂTOARELE CATEGORII DE CANDIDAȚI:
• Orfanii de ambii părinți, care vor avea ca act doveditor copii legalizate după certificatele de deces al
părinților;
• Copiii cadrelor didactice în activitate, care vor aduce adeverințe de la unitatea de învățământ unde
predă unul din părinți;
• Candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial, care vor prezenta adeverință de la
instituția respectivă;
• Copiii personalului din Universitatea din București, care vor prezenta o adeverință în acest sens.
Dacă un candidat dorește să se înscrie la mai multe programe de studii, scutirea de taxă se aprobă
numai pentru unul singur (150 ron).

