
Admitere  2022 LICENȚĂ în UTCB, candidati din Ucraina 

– în conformitate cu adresa M.E 1154/09.06.2022 - 

(Acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, din 

bugetul Ministerului Educației din România cetățenilor din Ucraina) 

 

Cetățenii ucraineni pot beneficia de locuri de studii fără plata taxelor de 

școlarizare, dar cu bursă din bugetul Ministerului Educației din România. 

Granturile de studii pentru cetățenii ucraineni se acordă la propunerea instituțiilor 

de învățământ superior de stat din România, în baza unui proces de selecție 

realizat la nivelul instituției de învățământ superior, în baza criteriilor 

proprii, stabilite  de instituția de învățământ superior.  

Pentru UTCB, Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele 
documente:  

 

➢ Copia după pașaport 
➢ Copia după actul de naștere 
➢ Copia după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile 

matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar 
superior (liceal).  
 

Note:   
1. Pentru absolventii de liceu din anul scolar 2021/2022 (an in care 

autoritatile ucrainene au anulat examenele de stat pentru finalizarea 
studiilor) candidatul  poate prezenta Certificatul/Atestatul de finalizare a 
studiilor liceale sau o Adeverință emisă de unitatea scolară respectivă 
din care sa reiasă finalizarea studiilor liceale in anul scolar 2021/2022. 
In acest caz admiterea la licență in UTCB, se face in baza mediei celor 
2 ani de studii liceale. 

2. Pentru absolventii de liceu (învățământul secundar superior) din 
promotii mai vechi (in care s-au sustinut examenele de stat pentru 
finalizarea studiilor), admiterea la licență in UTCB se face in baza mediei 
examenului respectiv, de finalizare a învățământul secundar superior 
(studiile liceale). 

3. Candidatii din Ucraina vor sustine si un test de competentă lingvistică 
pentru limba in care se vor desfasura activitatile ( engleza/franceza sau, 
dupa caz româna), în aceleasi conditii cu ceilalti candidati. Dupa caz, 
pot beneficia de scutire de test, deasemenea în aceleasi conditii cu 
ceilalti candidati (  v.  www.admitere.utcb.ro)  
 

Candidații ucraineni care nu pot dovedi studiile parcurse prin documente emise 
de către instituția de învățământ pe care au frecventat-o anterior în Ucraina, vor 
prezenta instituției de învățământ superior din România, (înainte de finalizarea 
studiilor in Romania), diplomele in original, care le-au permis accesul în ciclul de 
studii la care au fost înmatriculați. 

 
*  *  * 


