UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

ORGANIZEAZĂ
A D M I T E R E 2018
la Programul de studii universitare de licenţă Medicină Veterinară, învățământ cu frecvență în limba română, pentru 50 de locuri
Facultatea este acreditată şi are aviz de Încredere cu menţinerea acreditării, acordat de ARACIS
În perioada iulie - septembrie 2018

PERIOADA DE PREINSCRIERE
on - line

http://mvet.spiruharet.ro/

15 ianuarie - 15 septembrie 2018
- candidaţii care utilizează formularul de preînscriere on-line sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, dacă dosarul de înscriere se
depune la facultate până la data de 31.07.2018

Informaţii suplimentare la:
telefon 021 2421576, 021 4551079 sau
email: ushmedvet@spiruharet.ro

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
- diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul
curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie xerox pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de
secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care
se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul
de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai impune
prezentarea adeverinţei de absolvire; pentru linia cu predarea în limba engleză este necesar atestatul de echivalare al diplomei de bacalaureat CNRED.
- certificatul de naştere, în copie (xerox);
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
- adeverinţă medicală tip;
- copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
- 3 fotografii 3/4;
- copie xerox de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de
adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
- un dosar plic;
- scrisoare de motivație / eseu asupra opțiunii pentru medicină veterinară și dovezi ale activității de voluntariat în domeniu (linia cu predare în limba
engleză);
- 3 fotografii tip buletin.
Documentele necesare pentru înscriere, sunt afişate la avizier şi pe pagina web a facultății http://mvet.spiruharet.ro/anunturi

TAXA DE ÎNSCRIERE - 110 LEI (după data de 31 iulie 2018)
FACILITĂŢI ACORDATE:
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere, Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, copiii de
pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de pănă la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate
se acordă:
- candidaţilor fii de personal didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează
părintele/părinţii;
- candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de pănă la 26 de ani).
- candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de pănă la 26 de ani).

TAXA DE STUDIU este de 5.200 lei şi se poate achita integral sau în 4 rate

CONCURSUL DE ADMITERE constă în:
- Analizarea dosarului,
- Testarea cunoştinţelor și capacităților cognitive ale candidatului sub forma unui interviu;
- Scrisoare de motivație / eseu asupra opțiunii pentru medicină veterinară și dovezi ale activității de voluntariat în domeniu
(pentru linia cu predare în limba engleză).

Sediul facultăţii este în Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti

Blvd. Basarabia, Nr. 256, Sector 3, Bucuresti;
Metrou: Republica, Costin Georgian;
Statia : Grup Industrial Titan. Tramvai: 36,46,56.

