Universitatea Ovidius din Constanta
Colegiul de învățământ terțiar non-universitar -COLEGIUL UOC

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI
La Concursul de Admitere-sesiunea septembrie 2020

ÎN PERIOADA 9-10 SEPTEMBRIE 2020 SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA DE ÎNMATRICULĂRI LA
TOATE SPECIALIZĂRILE COLEGIULUI ÎNTRE ORELE 9.00 – 16.00

BIROUL DE ÎNMATRICULĂRI VA FI ORGANIZAT ÎN CLĂDIREA BIBLIOTECII VIRTUALE, SALA CERP, ET 1
PE BD-UL MAMAIA NR. 124 CU RESPECTAREA TUTUROR MĂSURILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA
COVID-19 (candații vor purta mască de protecție pe perioada înmatriculării).

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI CARE NU SE PREZINTĂ LA ÎNMATRICULĂRI LA
SEDIUL UNIVERSITĂȚII ÎN PERIOADA SPECIFICATĂ VOR FI DECLARAȚI RESPINȘI

LA ÎNMATRICULARE TREBUIE SĂ VĂ PREZENTAȚI CU URMĂTOARELE
DOCUMENTE ÎN ORIGINAL ȘI COPIE ÎNTR-UN DOSAR PLIC DE CARTON
-

-

-

-

-

cerere tip de înmatriculare, pusă la dispoziție de către colegiu
2 fotografii cu dimensiunile 3 x 4 cm;
original și copie pentru: certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării
numelui, certificat de căsătorie. Certificarea copiei “Conform cu originalul” se face de
către un membru al comisiei de admitere în prezența originalului;
diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
original și copie foaie matricolă pentru clasele a IX-a – aXII-a/XIII-a. Certificarea copiei
„Conform cu originalul” se face de către un membru al comisiei de admitere în
prezența originalului;
adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să
rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să
o dobândească;
dovada de achitare a 15% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă calificării la care
a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar respectiv pentru
cursanții admiși la locurile cu taxă;
semnarea "Contractului de studii/școlarizare" și a anexei la contract pentru anul I.
LEGITIMAȚIA DE CONCURS – primită pe mail la confirmarea dosarului.

Toți candidații admiși la locuri cu taxă vor achita suma aferentă în contul:

Banca - TREZORERIA CONSTANŢA, cu următoarele detalii: Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX
Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS Cod fiscal - 4301332
Explicație - nume și prenume cursant, taxă de școlarizare- COLEGIUL UOC
Taxa de școlarizare:
Analist programator – 360 lei (15% din taxa de școlarizare de 2400 lei pe an)
Administrator rețele locale și de comunicatie – 360 lei (15% din taxa de școlarizare de 2400 lei pe
an)

Afisat astazi,
08.09.2020

Comisia de Admitere a Colegiului UOC

