În atenția absolvenților de studii de LICENȚĂ
cu acte eliberate în EU, SEE, Confederația Elvețiană
Stimați candidați,
 În vederea înscrierii la concursul de admitere la UTCN veți avea nevoie înainte de avizul Biroului de Relații Internaționale (BRI).
 Lista cu actele necesare obținerii avizului BRI pentru înscrierea la concursul de admitere, nivel MASTER, se găsește mai jos.
Acte pentru aviz BRI– ADRESA: Strada Memorandumului, nr. 28

Echivalare note pentru admitere

Acte pentru înscrierea la concurs

ADRESA: Strada Memorandumului, nr. 28

Pentru admiterea la studii de MASTER sunt necesare copiile
simple după următoarele documente:
a) Diploma de Licență sau adeverința de absolvire a studiilor de licență (pentru
absolvenții anului curent) și traducere în limba română, engleză sau franceză;
b) Foaia Matricolă sau Suplimentul la Diplomă cu notele obținute în timpul facultății
și traducere în limba română, engleză sau franceză;
c) Certificatul de naștere și traducere în limba română, engleză sau franceză;

Această echivalare va fi emisă în baza unui
proces verbal de către Comisia de
Echivalare a Notelor obținute în
străinătate în vederea participării la
concursul de admitere.
Comisia se întrunește zilnic în perioada

https://www.utcluj.ro/admitere/master/

înscrierii în intervalul orar 12-14 pe str.
Memorandumului Nr. 28.

d) Buletinul/Actul de identitate;
e) Pașaportul (dacă este cazul);
f) Atestatul de echivalare a actelor de studii de la punctul a) eliberate în afara

României obținut de la MEN-CNRED sau adeverință eliberată de CNRED care
permite înscrierea la admitere.
 Adresa la care trebuie să vă prezentați pentru aviz este: Strada Memorandumului, nr. 28.


Cu avizul de la BRI vă veți prezenta ulterior la comisia/comisiile de admitere. Datele de contact și adresa sunt disponibile https://www.utcluj.ro/admitere/master/

Pentru întrebări sau nelămuriri vă puteți adresa Biroului de Relații Internaționale la adresa: international@staff.utcluj.ro

To the attention of Bachelor graduates
with documents issued in the EU, EES, and Switzerland

Dear candidates,
 In order to enroll for admission to studies in the TUCN you need the prior approval of the International Relations Office (IRO).
 To obtain the approval, the following documents are required for admission to Master studies in the TUCN:

Documents for obtaining approval
Address: No. 28, Memorandumului Street
For admission to MASTER studies:
Simple copies of:
 Bachelor diploma or equivalent, and translation in
Romanian, English or French
 Transcript of records for the grades obtained during
bachelor studies;
 Birth certificate , and translation in Romanian, English
or French
 Identity card;
 Passport (if applicable);
 Certificate of equivalence of study documents issued
outside Romania, provided by MEN-CNRED or a
certificate issued by CNRED which allows the
candidate to enroll for admission.

Equivalence of marks obtained outside Romania
Address: No. 28, Memorandumului Street
The Commission of Marks Obtained Abroad Equivalence will be
gathering every day in the period of files submission between
12:00-14:00 and will issue the equivalence certificate needed for
submitting the complete file for admission.

Documents for enrolling in the admission:

https://www.utcluj.ro/admitere/master

 The address of IR office which issues approval is: Strada Memorandumului, nr. 28.
 After obtaining this approval, candidates have to file it to the Admission Comission/-s. Contact information and address are available here: https://www.utcluj.ro/admitere/master/

For questions regarding the above information, please contact the International Relations Office: international@staff.utcluj.ro

