CALENDARUL ADMITERII
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)
11-13 iulie (800 -1600)
14 iulie (800 -1400)
16 iulie (800 -1600)
16 iulie
17 iulie
17 iulie

18 iulie

ÎNSCRIERI
Afişarea rezultatelor obținute la eseul motivațional
Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la eseul
motivațional (800 -1200) și afişarea rezultatelor acestora
Afişarea repartizării pe săli a candidaților care vor susține
testul de competenţă lingvistică
Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru
candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la
programul de studii Limbi moderne aplicate:
 orele 800 - 900: intrarea candidaților în săli
 orele 930 - 1130: susținerea testului de competență
lingvistică
Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică
Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru
candidații înscriși la programele cu predare în limba română*:
 orele 1230 – 1330: intrarea candidaților în săli
 orele 1400 - 1600: susținerea testului
*Testul se susține numai de către candidații care NU au competențele
lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la
examenul de bacalaureat (comunicare orală și/sau scrisă) sau printr-un
certificat de competență pentru limba română eliberat de instituții
abilitate de către Ministerul Educației Naționale.

19 iulie

19 iulie
20, 23, 24 iulie
(orele 8.00-17.00)
25 iulie
26 iulie (900 -1400)
1 octombrie
1-19 octombrie

Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică
Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul
de competență lingvistică (800 -1200) și afişarea rezultatelor
acestora
Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile
finanţate de la buget, la taxă și a celor aflați în așteptare
Confirmarea locului prin depunerea diplomelor de
bacalaureat în original și/sau plata a jumătate din taxa
anuală de şcolarizare
Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile
finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi
Restituirea dosarelor, la cerere
(În ziua în care are loc afișarea finală, nu se restituie dosare).
Înmatricularea în anul I
Semnarea contractelor de studii

