În atenția candidaților la studii de LICENȚĂ
cu acte eliberate în UE, SEE, Confederația Elvețiană
Stimați candidați,
În vederea înscrierii la concursul de admitere organizat de UTCN în 2018 este necesar să parcurgeți următorii pași:

Pasul 1. Depunerea documentelor ÎN COPIE, în vederea verificării efectuate de către Biroul de
Relații Internaționale (BRI)
BRI va verifica următorul set de documente – ÎN ORIGINAL și copie simplă - și va emite o informare pe care să
o prezentați ulterior comisiilor.
a) Diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, sau adeverință (doar pentru absolvenții anului curent) și
traducere autorizată în limba română, engleză sau franceză;
b) Buletinul/ Cartea de identitate /Pașaportul (dacă este cazul);
c) Dovada schimării numelui (dacă este cazul);
d) Atestatul de echivalare a actelor de studii de la punctul a) eliberate în afara României obținut de la MENCNRED sau adeverință eliberată de CNRED care permite înscrierea la admitere.
 Adresa la care trebuie să vă prezentați pentru verificare este: Strada Memorandumului, nr. 28.
 Datele sunt menționate în calendarul rezervat pentru admitere de către fiecare facultate.
 Orarul destinat verificării documentelor: luni-sâmbătă între 9.00 – 15.00.

Pasul 2. Depunerea documentelor necesare pentru echivalarea notelor în vederea admiterii
Echivalarea notelor în vederea admiterii
Echivalarea notelor obținute în străinătate în vederea participării la concursul de admitere va fi realizată de către
Comisia de Echivalare.

Pasul 3. Depunerea dosarului solicitat de către Comisia/Comisiile de Admitere
Înscrierea la concursul de admitere

Detalii privind calendarul, regulamentul, actele necesare și datele de contact pentru admitere se găsesc
la acest link:

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/
ATENȚIE!
 Este obligatoriu să aveți asupra dvs. atât actele de identitate, cât și actele de studii în original,
împreună cu traducerea autorizată pentru documentele emise în alte limbi decât română, franceză
sau engleză (art 35, (r) din Regulamentul de admitere 2018.
 Documentele vor fi depuse personal sau prin împuternicit notarial la sediul universității.

BACHELOR’S DEGREE PROGRAMS
Information for Applicants with Degrees Issued in the EU, EEA and the Swiss Confederation
Dear Applicants,
The following steps are mandatory in order for you to submit your applications for admission at TUCN in 2018:
Step 1. Submitting COPIES of original the paperwork listed below to the International Relations Office (IRO)
IRO will check THE ORIGINAL and the copies of your documents and will issue a paper required by the
commitees.
a) Baccalaureate Diploma or equivalent and certified translation into Romanian, English or French;
b) Identity Card / Passport;
c) Proof of legal name change (if applicable);
d) 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.
 The address is 28 Memorandumului Street.
 The dates are listed in the admissions calendar – see info relevant for each faculty.
 IRO’s schedule: Monday - Saturday between 9.00 – 15.00.

Step 2. Submitting a specific set of paperwork required for the equivalence of marks obtained abroad
Equivalence of marks obtained abroad
The equivalence of marks obtained abroad in order for you to submit your file for admission is performed by the
commitee in charge.

Step 3. Submitting the paperwork required by the Admissions Committee/Committees
Registering for admission

Information regarding the admissions calendar, regulations, required documents and contact details of
the admissions committees are available at this link:
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/
IMPORTANT!
 It is mandatory to present the original and copies of your identity and education documents, together
with the certified translations for documents not originally issued in Romanian, French or English
(Article 35, (r), from the Admission Regulation 2018).
 The application files must be submitted either in person or by power of attorney.

