ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1. Dosar plic, având scrise citeţ, cu majuscule: numele candidatului, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului;
2. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere sau se poate descărca de pe pagina web a Facultăţii
de Inginerie Managerială şi Tehnologică, secţiunea Admitere, http://imtuoradea.ro/admitere2014.html ), în care
candidaţii vor menţiona, sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate (date de identificare, studii
absolvite, alegerea domeniului de studiu în ordinea preferinţelor, etc.);
3. Diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, respectiv
adeverinţă de absolvire, în original sau copie legalizată, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele
pentru promoţia 2014 (În adeverinţă se vor menţiona: media de la bacalaureat, notele obţinute la toate probele de
la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat).
De asemenea, candidații vor prezenta și o copie xerox a diplomei de bacalaureat.

În cazul în care candidatul depune actele în copie legalizată (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la
liceu), acestea vor fi însoţite de o adeverinţă eliberată de către facultatea la care se află depuse actele în
original.

4. Certificat de naştere, în copie legalizată;
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie legalizată;
6. Carte de identitate, în copie (şi original pentru conformitate);
7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie
candidatul, eliberată de medicul de familie;
8. Două (2) fotografii tip buletin de identitate;
9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxele se achită la Serviciul Taxe al
Universităţii;
10. Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.
11. Acte justificative pentru candidaţii care se încadrează la punctele I. g, h ale prezentei Metodologii (olimpici,
licenţiaţi, foşti sau actuali studenţi).

