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Bucureºti: FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Bucureºti: FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE

Bucureºti: FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

Braºov: FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
Bucureºti: FACULTATEA DE LITERE

Braºov: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE
Bucureºti: FACULTATEA DE MATEMATICÃ, INFORMATICÃ
ªI ªTIINÞELE NATURII

Bucureºti: FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Câmpulung-Muscel: FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE

Bucureºti: FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
Constanþa: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE

Bucureºti: FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE

Craiova: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE

Bucureºti: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
Râmnicu Vâlcea: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE
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Taxe la înscriere  110 LEI
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Se pot înscrie în CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
nAbsolvenþii de liceu cu diplomã de bacalaureat sau cu diplomã
echivalentã cu aceasta.
nCetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai Confederaþiei
Elveþiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare
de licenþã, în aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru cetãþenii
români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare.
nRomânii de pretutindeni, cetãþenii din state terþe pot participa la
admiterea în ciclul de studii universitare de licenþã, conform
prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale ºi ofertelor
unilaterale ale României ºi metodologiilor special elaborate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice pentru aceºtia.
nCandidaþii care au efectuat studiile în afara României au obligaþia
de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaºtere a
acestor studii eliberat de cãtre direcþia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.

ÖLa admiterea în toate ciclurile
de studii universitare cu
predare în limba românã,
cetãþenii strãini au obligaþia sã
facã dovada cunoaºterii limbii
române, conform metodologiilor
de ºcolarizare în România a
cetãþenilor strãini din state terþe
sau a românilor de pretutindeni,
dupã caz.
ÖUn candidat poate fi admis ºi
înmatriculat ca student la cel
mult douã programe de studii
concomitent, indiferent de
ciclul de studii ºi de instituþiile
de învãþãmânt care le oferã.

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

nCopiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în
întreþinerea pãrinþilor (cu vârsta de pânã la 26 de ani), sunt scutiþi de plata taxei de înscriere
pentru admitere. Aceastã facilitate se acordã în urmãtoarele condiþii:
 candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinþe eliberate de ºcoala unde
funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;
 candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lunã (candidatul
trebuie sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani);
 candidaþilor fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima lunã (candidatul trebuie
sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani).
n Dupã ce întocmeºti dosarul de înscriere, completeazã formularele, pune totul în dosar ºi
vino sã te înscrii la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica
nr. 13, sectorul 3, sau la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova,
Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, precum ºi în celelalte spaþii ale Universitãþii Spiru
Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.

Programe master

1. Diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta), în original sau adeverinþã eliberatã de
liceu, în original, pentru candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent
(adeverinþa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizatã în cazul în care candidatul care
se înscrie la admitere are adeverinþa în original depusã la un alt dosar de admitere, însoþitã de o
adeverinþã în care se certificã acest lucru). Adeverinþa de absolvire trebuie sã cuprindã media generalã
la examenul de bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate ºi menþiunea
cã nu a fost eliberatã diploma de bacalaureat.
2. Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
3. Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie (xerox)
4. Adeverinþã medicalã tip
5. Copie dupã buletinul/cartea de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal
6. 3 fotografii 3/4
7. Copie legalizatã dupã diploma de bacalaureat, însoþitã de adeverinþã eliberatã de facultatea la
care se aflã diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua facultate)
* Un dosar plic.

Ö La înscriere se completeazã Fiºa  chestionar pentru admitere

Taxe la înscriere  110 LEI
Taxe anuale de ºcolarizare
 programe universitare de masterat, forma de învãþãmânt IF
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Domenii:
Drept, Psihologie, Sociologie, Filologie, Contabilitate,
Management, Marketing, Finanþe, ªtiinþe ale comunicãrii, Istorie,
Geografie, Matematicã, Informaticã, ªtiinþe administrative, ªtiinþe
ale educaþiei  2.750 LEI
ªtiinþa sportului ºi educaþiei fizice  3.300 LEI
Muzicã, Teatru ºi artele spectacolului  5.500 LEI

