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ACTELE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

- Cererea de înscriere completatã (formular disponibil pe site la secþiunea formulare 

studenþi);

- Diplomã de bacalaureat sau echivalentul acesteia, în original; pentru absolvenþii 

promoþiei 2010 se va depune adeverinþa de absolvire a liceului ºi de promovare a 

bacalaureatului, în care se precizeazã media generalã de absolvire ºi media generalã 

de la bacalaureat. Candidaþii înscriºi la admitere la alte facultãþi vor depunde o 

copie legalizatã a diplomei de bacalaureat sau a adeverinþei, precum ºi o copie a 

legitimaþiei de înscriere la cealaltã facultate;

- Copie de pe foaia matricolã (începând cu absolvenþii promoþiei 2002);

- Certificat de naºtere copie legalizatã;

- Certificat de cãsãtorie sau documentul care atestã schimbarea numelui, în copie 

legalizatã (dacã este cazul);

- 3 fotografii color, tip buletin de identitate (3x4 cm) ;

- Adeverinþã medicalã tip, eliberatã de cabinetele medicale ºcolare sau dispensarul 

teritorial de care aparþin candidaþii;
-Buletin sau carte de identitate copie Xerox.

Atuurile Universitãþii „Gh. Zane" Iasi

- promovarea examenului de licenþã la 
promoþiile de absolvenþi 2000-2009 în 
proporþie de 98%;
- taxã de ºcolarizare plãtibilã în 7 rate 
lunare;
- posibilitãþi de cazare în cãmine;
- efectuarea practicii de specialitate la 
firme ºi instituþii;
- implicarea în studii de caz ºi proiecte 
ale unor firme;
- viitorul sediu al Universitãþii este în 
construcþie.

CRITERII DE SELECÞIE

(Mª - media generalã a ºcolaritãþii anilor de liceu; 
MBac - media examenului de bacalaureat)

CALENDAR  ADMITERE
Perioadã de înscriere: 

Afi?area rezultatelor: 

Taxã de admitere: 100 RON
 Taxã de ºcolarizare: 2000 RON

MA = 0,5 x Mª + 0,5 x Mbac 

15 - 30 iulie 2010;
                                 2-30 august 2010;
                                 2- 30 septembrie 2010;

30 septembrie 2010

TAXE
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