UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ

ORGANIZEAZĂ
A D M I T E R E 2016
la Programul de Studii Universitare de Licenţă Medicină Veterinară, forma de
învățământ cu frecvență, pentru 50 de locuri
Facultatea este acreditată şi are aviz de Încredere cu menţinerea acreditării,
acordat de ARACIS
În perioada iulie - septembrie 2016, persoanele interesate vor depune dosarele
la sediul facultăţii, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti.
Informaţii suplimentare la:
telefon 021 2421576, 021 4551079 sau
email: ushmedvet@spiruharet.ro

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

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
1. - diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original
sau
- adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în anul şcolar 2015-2016 (adeverinţa
de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care
candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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;
sau
- acord scris al candidatului pentru preluarea din sistemul integrat al
învăţământului din Romînia (SIIR) a datelor personale şi a rezultatelor
obţinute la bacalaureat, pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016;
copie după foaia matricolă;
certificatul de naştere, în copie (xerox);
certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
adeverinţă medicală tip;
copie după buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric
personal;
3 fotografii tip buletin de identitate;
copie legalizată după diploma de bacalaureat, 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.

Candidaţii care se înscriu pentru a doua facultate vor depune o copie legalizată a
diplomei de bacalaureat, însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea la care se
află diploma de bacalaureat în original.
TAXA DE ÎNSCRIERE - 110 LEI
FACILITĂŢI ACORDATE:
- Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere, copiii personalului
didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri aflaţi în
întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani) în următoarele
condiții:
• candidații fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de
şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
• candidații fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună;
• candidații fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună;
TAXA DE STUDIU este de 7140 lei şi se poate achita
a) în 4 rate, pe durata anului universitar
b) integral – până la începerea anului universitar.
CONCURSUL DE ADMITERE constă în:
- Completarea de către candidat a Fişei-chestionar
- Un interviu în faţa comisiei de admitere

