Facultatea de Geologie și Geofizică
Acte necesare la înscriere:
a) Fişă-tip de înscriere (se completează la înscriere la comisia de admitere);
b) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în
copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia
2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la
probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma;
Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în
sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora,
Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al
învăţământului din România (SIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor
obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa
eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIR se va încheia un protocol
cu ministerul.
c) Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul
d) Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează;
e) Trei fotografii 3/4 cm;
f) C.I. sau pașaport în copie;
g) Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (se plătește la
comisia de înscriere)
h) Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform
prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
i) Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul
de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
- copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii
părinţi);
- adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic
auxiliar, în activitate sau pensionar, a susţinătorilor legali;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea
din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi / specializări vor prezenta originalul
diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, iar
copia legalizată la cealaltă facultate.

