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       CALENDARUL ADMITERII 

          STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

         Anul universitar 2015 – 2016 / IF și IFR 
 

 

Pentru anul universitar 2015-2016, concursul de admitere la programele de studii 

universitare de master se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licență.  
 

Admiterea se realizeaza într-o singură etapă: 
 

Date  Activitatea 

8 iunie 2015 – 24 septembrie 2015 înscriere candidați 

25 septembrie 2015 afișarea candidaților admiși  

25 septembrie 2015– 05 octombrie2015 plata a minim 25% din taxa de şcolarizare                            

6 octombrie 2015 afişarea rezultatelor finale                                         

 

Candidatii declarati admisi la programele de studii universitare de master, anul 

universitar 2015-2016, vor achita minim 25 % din taxa de scolarizare pentru a fi 

înmatriculați.  
 

  FACILITATI 
 

Candidaţii declaraţi admişi, absolvenţi ai Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, 

beneficiază de o reducere de 10% din taxa de şcolarizare. 
 

 ACTE NECESARE ADMITERE 2015 – Master 
 

 Cerere-tip de înscriere, însoțită de Anexa nr.1,  eliberate de secretariatul facultății; 

 Diploma de bacalaureat - original și copie legalizată; 

 Diploma de licență - original și copie legalizată sau adeverință eliberată de către 

instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii 

de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor 

care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăți sau se înscriu la un program de 

studii universitare de master; 

 Suplimentul la diplomă în copie legalizată; 

 Atestatul de recunoaștere a studiilor, pentru candidații cetățeni străini sau etnici 

români din alte țări și a candidaților din Republica Moldova; 

 Certificat de competență lingvistică, pentru candidații cetățeni străini; 

 Copie legalizată după certificatul de naștere; 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

 Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie; 

 Patru fotografii tip buletin; 

 Chitanța care să ateste plata taxei de înscriere; 

 Dosar plic. 

 

  TAXA DE INSCRIERE: 100 LEI 

 

  PROGRAM ÎNSCRIERI:  

L - V: 0800 - 2000 

S - D: 0900 - 1300 


