Ministerul Educaţiei Naționale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Drept

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
ADMITERE 2019

▪ dosar plic;
▪ fişa de înscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a
facultăţii, o completează cu opţiunea/opţiunile de concurs şi informaţiile
necesare şi o semnează);
▪ diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original / copie
legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul”
(certificarea se face la momentul înscrierii, de către persoanele abilitate
in acest sens)
▪ fotocopie după certificatul de naştere;
▪ fotocopie după cartea de identitate;
▪ adeverinţă medicală tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) în
care se va preciza că solicitanţii sunt apţi pentru programele de studii la care
aspiră, în original sau în copie legalizată la notariat;
▪ trei fotografii tip buletin de identitate - 3 cm x 4 cm (lăţime x înălţime);
▪ adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la prima
specializare, pentru studenţii care candidează pentru o a doua
specializare;
▪ diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care
doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată sau
adeverinţă pentru promoţia 2019;
▪ chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu;
▪ copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate, certificată de
secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii
înscrişi la două facultăţi din U.L.B.S.;
▪ alte documente solicitate, după caz: adeverinţe care justifică scutirea de la
plata taxei de admitere, care arată calitatea de student şi situaţia şcolară a
unor solicitanţi etc.; declaraţii pe proprie răspundere cu privire la studiile
urmate şi la regimul de finanţare a acestora, fotocopii ale unor documente
necesare (de exemplu certificate de căsătorie sau hotărâri judecătoreşti
privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitanţii
aflaţi în cazuri speciale etc.;
▪
TAXĂ ÎNSCRIERE: 150 lei

