ACTE NECESARE pentru înscriere la admiterea în anul I studii de licenţă:
1. cerere tip de înscriere, completată corect, cu precizarea în ordinea preferinţelor a domeniilor pentru care
candidatul concurează;
2. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat
(pentru cei care au depus diploma in original la o altă facultate);
3. foaia matricolă, (dacă sunt înscrişi la concurs la o altă facultate trebuie foaia matricolă în copie legalizată la
notariat);
4. certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
5. adeverinţă medicală tip;
6. 3 (trei) fotografii tip buletin sau carte de identitate;
7. 1 dosar plic;
8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere,
(pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei
facultăţi în copie legalizată (la notariat, pentru cei care au absolvit o facultate);
9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care
s-a înscris prima dată;
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere (la concursul de admitere) conform hotărârii Senatului Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu.
Sunt scutiţi de această taxă:
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
- candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989;
- copii personalului didactic (conform hotărârii Senatului)
În toate aceste situaţii candidaţii trebuie să prezinte acte doveditoare în original sau copie legalizată la notariat.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2011, pot prezenta la
înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează atât media
generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi media anilor de liceu precum şi foaia
matricolă legalizată la notariat.

