ADMITERE STUDENȚI INTERNAȚIONALI
Înscrierea cetățenilor străini în cadrul sistemului de învățământ românesc este realizată în baza acelorași
norme și reglementări care sunt valabile pentru cetățenii români.

CETĂŢENI DIN ȚĂRI MEMBRE UE:
1. RECUNOAȘTEREA STUDIILOR:
Cetățenii care doresc să urmeze studii universitare de licență/master/doctorat/DPPD în România
pot solicita prin intermediul instituției de învățământ superior la care doresc să se înscrie sau
direct Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor recunoașterea diplomei în
vederea obținerii atestatului/ adeverinței de recunoaștere a studiilor. Mai multe informații puteți
găsi la: http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctoratDPPD
Cetațenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din
Confederaţia Elveţiană / membru de familie / protecţie subsidiară care doresc să aibe acces pe
piața forței de muncă în baza unei diplome academice trebuie să solicite recunoșterea
respectivului document în conformitate cu procedurile descrise la următoarele adrese:
Pentru recunoașterea diplomelor de licență, de masterat sau de studii academice
postuniversitare: http://cnred.edu.ro/#atestate-recunoastere-UE
Pentru recunoașterea diplomelor de doctorat: http://cnred.edu.ro/#echivalare-doctorate
Pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a unei funcții didactice din
învățământul superior: http://cnred.edu.ro/#dobandirea-automata-a-calitatii-de-conducatorde-doctorat-in-Romania
http://cnred.edu.ro/#recunoasterea-functiilor-didactice-din-invatamantul-universitar
2. ACTE NECESARE ADMITERE / VERIFICARE ACTE DOSAR
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania
Depunerea dosarului de recunoaștere a studiilor se poate face la sediul universității sau la Registratura
Ministerului Educației Naționale, direct sau prin poștă.
Program Registratura Ministerului Educației Naționale: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri,
09:00-11:00
Prin poştă la Registratura Ministerului Educației Naționale: Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176
Bucureşti
COMPONENȚĂ DOSAR:
1. Cerere:
3. Diploma/Certificatul de studii liceale; copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/
franceză/ spaniolă/ italiană copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine
2. Foile matricole pentru toţi anii de liceu; copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/
franceză/ spaniolă/ italiană copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine
4. Alte documente, dacă este cazul
Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies
Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude
Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile
engleză, franceză, spaniolă şi italiană
5. Documente personale de identificare, în copie:
• paşaport

•
•

actul de identitate
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/
italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)
6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.
Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:0015:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai
jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de
mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua
în care se face viramentul bancar.
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele
titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!
AUTENTIFICARE ACTE DE STUDII SUPUSE RECUNOAŞTERII/ECHIVALĂRII
1. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele
emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi
însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în
original;
2. Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse
echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările
emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei
de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. Pentru statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi
supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente
din ţara de provenienţă; supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă
și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din
ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din
România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice
în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din
ţara emitentă; scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care
România este parte sau pe bază de reciprocitate.
Evaluare documente
Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la
data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau
consultarea unor experţi externi.
Eliberare atestat
Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 14:00
la sediul universității
la sediul CNRED, Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
prin poştă, la adresa indicată în cerere
prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant
Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

ROMÂNII DE PRETUTINDENI
Românii de pretutindeni pot beneficia, în învățământul superior de stat din România, de programe de
studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română.
Statul român pune la dispoziție două tipuri de locuri:
• locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității
de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de
instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni
și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
• locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității
de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de
instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni
și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.
Pentru detalii suplimentare și clarificări privind procedurile de școlarizare a românilor de pretutindeni în
învățământul de stat din România, Ministerul Educaţiei Naționale pune la dispoziția celor interesați
adresele dosarerepmold@edu.gov.ro (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv
dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din țări învecinate și diaspora).

CETAȚENII NON - UE
CONDIȚII DE ADMITERE
Cetățenii non - UE care doresc să studieze în România, trebuie să aplice la Universitatea din Pitești, pentru
a li se accepta pre-înscrierea. Ulterior preînscrierii, va fi emisă Scrisoarea de Acceptare de către Ministerul
Educației.
Documentele de aplicare (vezi mai jos), scanate, trebuie să fie expediate pe email (international@upit.ro)
către Universitatea din Pitești, pentru etapa de reînscriere.
Universitatea va evalua dosarul cu documentele de aplicare trimise pe email, și va trimite către Ministerul
Educației Naționale, în atenția Departamentului General de Relații Internaționale, lista cu persoanele care
sunt nominalizate să primească Scrisoarea de Acceptare.
Odată cu această listă, Universitatea trebuie să trimită o copie a documentelor de aplicare, pentru a putea
fi emisă Scrisoarea de Acceptare pentru studiile la care au optat candidații. Departamentului General de
Relații Internaționale va emite o Scrisoare de Acceptare pe care o va trimite la Universitatea din Pitești.

Ulterior, după acceptarea la studii, documentele originale trebuie depuse personal, atunci când se aplică
la Universitatea din Pitești.
Înainte de sosirea în România, studenții cetățeni străini trebuie să aibă deja trimise către ambasadele /
consulatele românești din propriile țări, documentele de aplicare menționate mai sus. De la ambasadele
sau consulatele respective, aceștia trebuie să obțină o viză validă pentru studii pentru România (detalii
obținere viză EN, FR). Cetățenii din țările non- UE pot fi înmatriculați pentru studii la Universitatea din
Pitești, fără a susține examen de admitere. Admiterea la Universitatea din Pitești se realizează pe baza
selectării dosarelor de înscriere.
Pentru etapa de preînscriere, sunt necesare a fi trimise pe email (international@upit.ro) următoarele
Documente de aplicare:
1. Formular de cerere - depus în 2 exemplare (vezi formularul aici);
2. a) Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau un echivalent al acesteia - pentru studiile
universitare;
b) Copie legalizată a Certificatului de Absolvire - pentru aplicantii postuniversitari sau doctoranzi;
3. Foaie matricolă tradusă în română, engleză sau franceză;
4. Copie legalizată a Certificatului de Naștere;
5. Copie legalizată după pașaport;
6. Adeverință medicală;
7. Dovada spațiului locativ
8. Fotografii tip pașaport (4 bucăți).
Toate documentele mai sus menționate trebuie să fie însoțite de traducerile legalizate într-o limbă
internațională (după cum este cazul), apoi autentificate de către Ambasada României din țara emitentului
sau având aplicate Apostila de la Haga (pentru cetățenii UE).

TAXA DE ȘCOLARIZARE
Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din țările UE este aceeași cu cea a studenților români ( 2900
lei/ an universitar)
Taxa de școlarizare pentru pentru studenții internaționali din țările non - UE la programul de studii
licență/master/doctorand este conform Ordonanței Nr. 22 din 29 august 2009

Domeniul de Învăţământ

Învăţământ universitar de
licenţă,
de
masterat,
rezidenţiat (euro/lună)

Învăţământ
postuniversitar,
doctorat (euro/lună)

Tehnic,
agronomic,
ştiinţe, 270
matematici şi matematici aplicate,
sport
Arhitectură
350
Sociouman, psihologie, economic 220

290

Medicină

320

340

Muzică şi arte
Interpretare muzicală, teatru
Film

420
750
950

440
770
970

370
240

Taxa de școlarizare pentru Anul pregătitor la programul de studii licență/master/doctorand pentru
studenții internaționali din țările non - UE este de 1980 Euro / an universitar, pentru cursuri de zi (curs
intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).
Taxa de școlarizare pentru Anul pregătitor la programul de studii postliceal/liceal pentru studenții
internaționali din țările non - UE este de 1620 Euro / an universitar.
Taxa de școlarizare se va achita în următorul cont bancar:
BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI
SWIFT: RNCB ROBU
IBAN: RO77RNCB0022013617440040 (cont pentru plată taxă)
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
CUI: 4122183
BURSE
Cetățenii din străinătate, pot, de asemenea, să fie acceptați să studieze în baza burselor acordate de
România, unilateral, sau în cadrul acordurilor bilaterale, prin intermediul autorităților competente din
țările acestora, sau în baza burselor și granturilor oferite de alte state sau de către organizațiile
internaționale.

