
ADMITERE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2022 
 

• Admiterea 2022 la LICENŢĂ, pe locurile pentru buget şi taxă, la specializările Facultății de 

Științe Sociale, se va efectua prin concurs pe bază de dosar, media examenului de Bacalaureat 

100%. 

 

SESIUNEA septembrie 2022 

 

Când au loc înscrierile? 

 

Înscrierile au loc on-line accesând link-ul de la adresa: https://evstud.ucv.ro în perioada: 
05-12 septembrie 2022.  

 

Când se publică rezultatele? 

 

Afişarea rezultate parțiale: 15 septembrie 2022. 

 

Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; 

plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 16-19 septembrie 2022 

 

Afișarea rezultatelor intermediare: 20 septembrie 2022 

 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru 

candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (2.000 lei) pentru 

candidații declarați admiși la taxă: 21-24 septembrie 2022 

 

Afișarea rezultatelor finale: 26 septembrie 2022 

La ce specializări mă pot înscrie? 

ISTORIE: 15 locuri la buget, din care 1 loc absolvenți de licee din mediul rural şi 6 

locuri la taxă 

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE: 10 de locuri la buget,            

2 locuri pentru candidați de etnie romă și 20 de locuri la taxă 

 

SOCIOLOGIE: 2 locuri la buget și 50 de locuri la taxă 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 35 de locuri la taxă 

 
Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență: 

 

• fișă tip de înscriere - se completează on-line; 

• Documente scanate: 

o diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie 

matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenţii de liceu din promoţia 

2021/2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din 
care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, 

menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de 

liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; 

o certificatul de naștere; 

o carte de identitate; 

o adeverință medicală tip; 

o dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în conturile: 

https://evstud.ucv.ro/login.php


o  

• RO48BRDE170SV46910431700 

• RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu 

o  Prin aplicația de înscriere on-line, cu cardul 
bancar https://www.ucv.ro/admitere/; 

• adeverință că provine din sistemul de protecție socială sau de la o asociație a rromilor 

pentru candidații care optează pentru locurile speciale (dacă este cazul). 

o cerere de cazare 

o alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților. 

• Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și 

mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 

Taxa de înscriere: 100 lei 

Taxa de înmatriculare: 150 lei 

Taxa de școlarizare: 4.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 2 tranșe). 

 
Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149 

https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/cerere_cazare_2020_2021.pdf

