ACTE NECASARE LA ÎNSCRIERE
Art. 14.
La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
-diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii
legalizate); în etapa de confirmări, programată imediat după afişarea rezultatelor,
neprezentarea diplomei de licenţă sau echivalente în original conduce la descalificarea
celor în cauză de la formele de învăţământ fără taxă; pentru absolvenţii promoţiei 2018
se acceptă Adeverinţa substitut în original;
-foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii, elaborată conform legislaţiei în
vigoare;
-copie după diploma de bacalaureat; copia va fi autentificată de unul din membrii
Comisiei de Admitere a Facultăţii;
-copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform
legislaţiei în vigoare; copia va fi autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere
a Facultăţii;
-copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi autentificată de unul
din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii; certificatul de naștere, în copie certificată
de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultății;
-adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. sau un tip echivalent, eliberată, după caz de
cabinetul medical şcolar, de dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care
candidatul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se
înscrie candidatul. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale
vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională; în aceste
adeverinţe se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea
acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine
consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de
către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;
-trei fotografii color tip diplomă;
Acte pentru scutirea de taxa de înscriere:
-copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor orfani de
ambii părinţi;
-adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care provin de la o casă de copii;
-copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de
un părinte ca urmare a decesului acestuia ca erou -.martir în Revoluţia din Decembrie
1989;
-copie legalizată după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul
candidaţilor ce ei înşişi au fost răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie
1989;
-adeverinţă din care să rezulte că un părinte sau susținător legal este cadru didactic în
activitate sau pensionar din acelaşi sector;
-adeverinţă de angajat al UPT, în cazul candidaţilor ce ei înşişi sunt angajaţi ai UPT).
Aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidaţii care
solicită scutirea de taxa de înscriere;
-în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2018, declaraţie pe proprie
răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la
bugetul statului român pentru urmarea destudii universitare de master.

