Universitatea din Pite ti

In aten ia candida ilor la concursul de admitere iulie 2011
Preciz ri privind înmatricularea candida ilor
Etapa I: Se pot înmatricula candida ii declara i admi i pe locuri
f r tax i cu tax , la domeniul de studii la care a fost declarat
admis prin concursul de admitere.
Program de înmatriculare:
Sâmb t 23 iulie orele 900 1200;
Duminic 24 iulie orele 900 1200;
Luni - 25 iulie i Mar i 26 iulie - orele 900 1700;
Miercuri 27 iulie orele 900 -1200.
Taxe:
100 lei pentru candida ii admi i pe locuri f r tax ;
100 lei, taxa de înmatriculare +30% din taxa anuala de studii
pentru candida ii admi i pe locuri cu tax (prima tran din
taxa de colarizare).
Etapa a II-a: Redistribuirea locurilor f r tax r mase neocupate
Locurile subven ionate r mase libere (prin neînmatricularea celor
declara i admi i pe locurile subven ionate) se redistribuie urm torilor candida i,
înmatricula i pe locurile cu tax , în ordinea mediilor pentru fiecare program
de studii, f r redistribuire între programe.
Lista candida ilor redistribui i pe locurile subven ionate va fi afi at pe 28
iulie 2011, ora 900.
Solicitarea restituirii sumei aferente primei tran e din taxa de colaritate
se face în urma complet rii de c tre candidat a unei cereri tip.
Banii se vor ridica de la casieria Universit ii pân pe data de 29 iulie, ora
00
16 .
Etapa a III-a: Redistribuirea locurilor cu tax r mase neocupate
Locurile cu tax r mase neocupate (prin neînmatricularea celor declara i
admi i pe locuri cu tax i redistribuire în etapa a II-a) se redistribuie
candida ilor declara i în a teptare .
Redistribuirea are loc, în mod obligatoriu în prezen a candidatului, în
ziua de 28 iulie 2011, ora 900, în sala ..................., astfel:
- candida ii prezen i aleg, în ordinea descresc toare a mediilor de
admitere, un loc din cele neocupate la acel moment. Înmatricularea i
plata trebuie f cute în aceea i zi, pân la ora 1200.
- candida ii care nu sunt prezen i în momentul redistribuirii sau care nu
se înmatriculeaz ies din concurs.
Lista final cu candida ii înmatricula i în sesiunea iulie 2011 se afi eaz joi
28 iulie, ora 15.

