Documentele de înscriere la admitere se depun de către candidat la Comisiile de
admitere - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
-

prima fază a admiterii este înscrierea, pe baza unei Cereri de înscriere

faza a doua a admiterii este înmatricularea, pe baza unei Cereri de înmatriculare, la
care se ataşează şi documentele candidatului
Extras din Metodologia de admitere la LICENŢĂ/MASTER - IV. Conţinutul dosarului
candidatului la admitere
Art. 8 - (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după
achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la admitere (150 lei) (sau documentele
necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs,
candidaţii vor completa o CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa nr. 1.1 la Metodologia de
admitere LICENŢĂ - AFIŞAT PE SITE-UL www.uab.ro, în care vor înscrie, sub semnătură
proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare
sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în
răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile
comise.
(2) La Cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde
următoarele documente:
- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
- foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;
- cartea de identitate în copie xerox;
- certificatul de naştere în copie legalizată;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
- pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie
şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - Anexa 7 a
Metodologiei de admitere Licenţă. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea
candidaţilor la admitere;
- pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea
scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
- foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor
instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în
Universitate;
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
- dosar tip plic.
- declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie
legalizată).

