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Universitatea din București, inima 
unui oraș viu și cosmopolit 

UB este inima unui oraș multicultural și cosmopolit, 
în care viaţa de student este îmbogăţită la orice pas 
de experienţe culturale și de divertisment fascinante. 
Din punct de vedere geografic, capitala ţării se află la 
distanţe relativ reduse atât faţă de munte, cât și faţă 
de mare. Ca student în București, ai oportunitatea de 
a petrece timp liber de calitate în cel mai mare oraș al 
ţării, de a vizita muzee, palate și case memoriale, de a 
participa la spectacole de teatru și animaţie, de a lua 
parte la cele mai așteptate festivaluri și concerte ale 
anului, de a vedea filme în premieră, în săli de cinema 
sau în aer liber. În apropierea orașului poţi încerca 
experienţe inedite, de tipul saltului în tandem și a 
săriturii cu parașuta. Dacă ești pasionat de sporturi 
extreme, precum escaladă și alpinism, în afara 
faptului că te afli în apropierea munţilor, vei găsi săli 
specializate în care te poţi antrena zilnic. Totodată, 
pășind în Centrul Vechi, vei descoperi un oraș care 
nu doarme niciodată și în care petrecerile se termină 
în zori. Orașul este extrem de prietenos cu studenţii. 
Aproape toate restaurantele, muzeele și grădinile, 
sălile de fitness și bazele sportive pun la dispoziţia 
tinerilor pachete promoţionale, la preţuri accesibile.

The University of Bucharest, the 
heart of a vivid and cosmopolite city

UB is the heart of a multicultural and cosmopolite 
city, in which student life is enriched at every step by 
fascinating cultural experiences and entertainment. 
Geographically, the Capital is situated at relatively 
small distances from both the mountains and the 
Black Sea. 
As a student in Bucharest, you will have the opportunity 
to spend quality time in the biggest city of the country, 
to visit museums, palaces and memorial houses, to go 
to theatre and animation shows, to take part in the 
greatest festivals and concerts of the year, to see newly 
launched movies in large cinema halls or in open air. 
Near Bucharest, you will find many facilities where you 
can try tandem skydiving or parachuting. And if you 
enjoy extreme sports like climbing and alpinism, besides 
being close to the mountains, you will find specialized 
indoor facilities for daily training. Moreover, if you go to 
the Old Town, you will discover a city that never sleeps 
and where parties end only late in the morning.
The city is student friendly and you will find numerous 
restaurants, museums and gardens, fitness clubs, gyms 
and other sportive facilities that offer promotional 
packages and special prices for students.
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Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ / Central University Library „Carol I“

Palatul Regal / Royal Palace Teatrul Naţional  „I.L.Caragiale“/ The „I.L.Caragiale“ National Theatre

Parcul Herăstrău, cinema în aer liber / Herăstrău Park, open air cinema

Ateneul Român / Romanian AthenaeumCalea Victoriei noaptea / Calea Victoriei at night



8 UB • P r ez e n t a r e  |  P re s e n t a t i o n 

Universitatea din București

Cu o istorie de peste 150 de ani și un prestigiu 
confirmat constant, Universitatea din București 
este astăzi un spaţiu academic dinamic și incluziv, 
centrat pe student și caracterizat prin creativitate, 
inovare și pragmatism. Instituţie de excelenţă atât în 
educaţie, cât și în cercetare, UB a făcut din pregătirea 
studenţilor săi pentru viaţă și profesie o prioritate. 
Astfel, UB acţionează constant și cu determinare 
pentru a garanta absolvenţilor săi o asimilare ușoară și 
eficientă pe piaţa muncii, indiferent de domeniul sau 
programul de studiu. Actor central al învăţământului 
superior românesc și european, Universitatea din 
București este o instituţie aflată într-un permanent 
proces de adaptare și internaţionalizare, deschisă 
spre multiculturalitate și diversitate. Iar apartenenţa 
la CIVIS – Universitatea Civică Europeană –, alături 
de alte opt universităţi europene de top, precum și 
numeroasele parteneriate internaţionale pe care le-a 
încheiat de-a lungul anilor, confirmă o dată în plus 
eforturile neîntrerupte pe care UB le face pentru a 
asigura studenţilor săi o gamă variată de oportunităţi 
de mobilitate și schimburi studenţești

University of Bucharest

With a history of over 150 years and a constantly 
renewed prestige, the University of Bucharest is today 
a student centred, dynamic and inclusive academic 
environment, characterized by creativity, innovation 
and pragmatism.
As an institution of excellence in education and research, 
UB made a priority of preparing its students for life 
and profession. Hence, UB is acting constantly and 
determinately in order to guarantee a smooth and efficient 
integration on the labour market for its graduates, no 
matter the domain or programme of studies.
A central actor of the Romanian and European 
higher education area, the University of Bucharest 
is engaged in a permanent process of adaptation and 
internationalization, opened to multiculturalism and 
diversity. Its membership within CIVIS – a European 
Civic University –, alongside other nine top European 
universities, as well as the numerous international 
partnerships established over the years, confirm once 
more the continuing efforts UB is making to ensure 
various mobility and exchange opportunities to all its 
students.
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Geografie | Geography

Teologie Baptistă | Baptist Theology

Administraţie și Afaceri | Business and Administration

Filosofie | Philosophy

Geologie și Geofizică | Geology and Geophysics

Istorie | History  

Matematică și Informatică | Mathematics and Computer Science

Psihologie și Știinţele Educaţiei | 
Psychology and Education Sciences

Litere | Letters

Sociologie și Asistenţă Socială | Sociology and Social Work

Știinţe Politice | Political Science

Teologie Romano-Catolică | Roman Catholic Theology

Teologie Ortodoxă | Orthodox Theology

Limbi și Literaturi Străine | 
Foreign Languages and Literatures 

Jurnalism și Știinţele Comunicării | 
Journalism and Communication Studies

Drept | Law

Fizică | Physics

Chimie | Chemistry

Biologie | Biology
Facultăţi | Faculties
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Admitere la programele de licenţă și 
master pentru cetăţenii non-EU

• Ai găsit în oferta noastră academică pentru anul 
universitar 2021–2022 un program de studii care te 
intereseză? (vezi codul QR cu cifra de școlarizare și 
criteriile specifice de la pagina 22)

• Îndeplinești criteriile specifice de admitere impuse 
de fiecare facultate? (vezi codul QR cu cifra de 
școlarizare și criteriile specifice de la pagina 22)

• Diploma ta de liceu este recunoscută de Ministerul 
Educaţiei din România? Consultă aici lista 
diplomelor de liceu recunoscute: 

• Ai documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al 
Uniunii Europene?

Dacă răspunsul la întrebările de mai sus este DA, 
atunci te invităm să afli, în rândurile ce urmează, care 
sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a deveni 
#studentinternaţional la UB.
Cetăţenii posesori ai dublei cetăţenii, dintre care una 
română, trebuie să urmeze procedura de admitere 
dedicată cetăţenilor români organizată de facultăţile 
UB. Aceștia vor fi înmatriculaţi la studii ca cetăţeni 
români, după cum au fost admiși la facultate, în urma 
procesului de admitere. 

Bachelor and Master Programs for 
Non-EU Citizens

• Have you found in our academic offer for the 
academic year 2021–2022 a study program that 
interests you? (check the places available and specific 
requirements at page 22)

• Do you fulfil the specific admission criteria imposed 
by each faculty? (check the places available and 
specific requirements at page 22)

• Your high school diploma is recognized by the 
Romanian Ministry of Education? Check here the list 
of recognized high school diplomas: 

• Do you have documents attesting the citizenship of a 
non-EU country?

If you answered yes to all of the above, you are invited to 
further discover the steps that you have to take in order 
to become a UB’s #internationalstudent.
Citizens with dual citizenship, including the Romanian 
one, must follow the admission procedure dedicated 
to Romanian citizens organized by the UB faculties. 
They will be enrolled to studies as Romanian citizens, 
according to the Romanian Citizenship Law  
No. 21/1991, article 35.
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Step 1: obtaining the letter of 
acceptance

The admission process will take place exclusively online. 
In order to register and send the documents, you need to 
access our online application platform admission.unibuc.ro 
 between April 14, 2021 – June 17, 2021, 4:00 pm  
(Bucharest local time).
Please be sure all your documents are scanned in PDF. 
format. The name of the document must include the 
type of document and your surname (Consent.Popescu, 
highschooldiploma.Popescu, etc.)
For information regarding the access of the admission 
platform, please scan the QR code below: 

Documents:
• Application form;
• Authenticity statement; 
• Consent for processing personal data; 
• High school diploma – certified;
• Transcript of records pertaining to the high school 

diploma – certified or certified translations at a public 
notary in Romanian, English or French, if the original 
is not issued in one of these languages;

• Bachelor diploma (only for applications regarding 
Master programs) – certified;

• Transcript of records pertaining to Bachelor’s diploma 
(only for applications regarding Master programs – 
certified or certified translations at a public notary 
in Romanian, English or French if the original is not 
issued in one of these languages);

• For programs offered in English/French language, 
an international language proficiency certificate 
(TOEFL, IELTS, Cambridge) is needed with 
the minimum level required by each faculty 
(please consult the specific admission criteria); 
Candidates who can prove that the official 
language of their country is also English or French 
or that they have studied at least 4 years in this 
language are exempted from this requirement, 

Pasul 1: obţinerea scrisorii de 
acceptare

Procesul de admitere va avea loc exclusiv online.
Pentru înscriere și depunerea dosarelor, accesează 
platforma admission.unibuc.ro în perioada  
14 aprilie–17 iunie 2021, 16:00 (ora locală).
Asigură-te că toate documentele sunt scanate 
în format PDF. Numele documentului trebuie să 
includă tipul de document și numele de familie (de ex. 
consimtamant.Popescu, diplomaliceu.Popescu, etc.)
Pentru informaţii privind utilizarea platformei, 
scanează codul QR de mai jos: 

Documente necesare:
• Formular de înscriere; 
• Declaraţie de autenticitate; 
• Consimţământ pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal; 
• Diplomă de liceu – supralegalizată; 
• Foile matricole aferente diplomei de liceu – traduceri 

autorizate și legalizate la un notar public în limba 
română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este 
emis într-una din aceste limbi;

• Diploma de licenţă (numai pentru cererile privind 
programele de master) – supralegalizată; 

• Foile matricole aferente diplomei de licenţă (numai 
pentru cererile privind programele de master – 
traduceri autorizate și legalizate la un notar public în 
limba română, engleză sau franceză, dacă originalul 
nu este emis într-una din aceste limbi);

• Pentru programele oferite în limba engleză /  
franceză, este necesar un certificat de competenţe 
lingvistice (TOEFL, IELTS, Cambridge) cu nivelul 
minim solicitat de fiecare facultate (vă rugăm 
consultaţi criteriile specifice de admitere). Candidaţii 
care pot dovedi că limba oficială a ţării lor este engleza 
sau franceza sau că au studiat cel puţin 4 ani în 
această limbă sunt exceptaţi de la această cerinţă, în 
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afara candidaţilor la Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine;

• Pentru programele de studiu predate în limba 
română, candidaţii trebuie să prezinte un certificat 
care să ateste cunoștinţele de limba română cu 
nivelul minim solicitat de fiecare facultate (vă rugăm 
consultaţi criteriile specifice de admitere) sau să 
depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel 
puţin 4 ani consecutivi de studii în România. Pentru 
candidaţii la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, 
testarea la Centrul de Limbi Străine al Universităţii 
din București este obligatorie;

• Certificat de naștere în traducere autorizată sau 
legalizată în cazul în care documentul nu este emis în 
română, engleză sau franceză;

• Copia pașaportului;
• Cartea naţională de identitate sau oricare alt 

document care dovedește reședinţa permanentă 
(adresa de domiciliu);

• Certificat medical (tradus într-o limbă de circulaţie 
internaţională) care atestă situaţia actuală de 
sănătate a candidatului și potenţialele antecedente 
privind afecţiunile cronice, respectiv infecţiile cu 
SARS-COV2;

• Împuternicire, dacă solicitarea candidatului este 
efectuată de un reprezentant.

Mai multe detalii privind documentele pe care trebuie 
să le trimiţi la înscriere le găsești aici: 

UB • Bachelor and Master Programs for Non-EU Citizens 

except for candidates for the Faculty of Foreign 
Languages and Literatures;

• For study programs taught in Romanian language, 
the candidates must submit a certificate attesting his/
her knowledge of Romanian with the minimum level 
required by each faculty (please consult the specific 
admission criteria) or to submit certificates proving 
that the candidate has had at least 4 consecutive years 
of studies in Romania; 

• Photocopy and authenticated translation of the birth 
certificate;

• Photocopy of the passport;
• Copy of the National Identity Card or any other 

document proving your permanent residence (home 
address);

• Medical certificate (translated in a language widely 
spoken internationally) attesting the current health 
situation of the applicant and the potential antecedents 
regarding chronic affections, respectively infections 
with SARS-COV2; 

• Power of attorney, if the application of the candidate is 
carried out by a representative.

For more details about the documents you must send for 
this first step check here:
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Pasul 2: examinarea candidaţilor 
(suţinerea examenului și evaluarea)

Dacă ai obţinut scrisoarea de acceptare din partea 
Ministerului Educaţiei, vei fi evaluat de către o 
comsie numită la nivel de facultate, în perioada 
18–30 iulie 2021.
Biroul Cooperare Internaţională și Studenţi Străini 
te va informa cu privire la data exactă de evaluare/
examinare pe care facultăţile Universităţii din 
București o vor stabili ulterior.
Lista candidaţilor declaraţi admiși va fi publicată aici: 

După ce ești declarat admis, va trebui să-ţi confirmi 
locul în decurs de 24 de ore de la publicarea rezultatelor 
prin completarea declaraţiei de confirmare a locului. 
Necompletarea declaraţiei atrage automat după sine 
descalificarea și pierderea locului, care va fi ocupat de 
candidatul aflat pe poziţia imediat următoare.
Biroul Cooperare Internaţională și Studenţi Străini va 
elibera candidaţilor declaraţi admiși, care au confirmat 
locul, o adeverinţă de confirmare a promovării 
examenului de admitere, necesară pentru completarea 
dosarului de obţinere a vizei de studii.

Pasul 3: obţinerea vizei de studii

Pe baza scrisorii de acceptare, a dovezii achitării 
taxei de școlarizare și a adeverinţei de confirmare a 
promovării examenului de admitere, va trebui să soliciţi 
viza de studiu la Ambasada României din ţara ta sau la 
cea mai apropiată misiune diplomatică a României. 
Pentru informaţii privind solicitarea vizei, consultă 
documentul de aici : 

Step 2: examination of candidates

If you have obtained the letter of acceptance from 
the Ministry of Education, you will be evaluated by a 
commission appointed at the faculty level, between  
July 18–30, 2021.
The Office for International Cooperation and Foreign 
Students will inform you about the exact date of 
evaluation / examination that the faculties of the 
University of Bucharest will establish later.
The list of admitted candidates will be published here: 

If you are admitted, you will have to confirm the place 
within 24 hours from the publication of the results by 
completing the statement confirming the place. Failure 
to complete the declaration will automatically result in 
disqualification and loss of the position, which will be 
filled by the candidate situated on the next position. 
The Office for International Cooperation and Foreign 
Students will issue to the admitted candidates, who have 
confirmed the place, a certificate attesting the passing of 
the entrance exam, necessary for completing the file for 
obtaining the study visa.

Step 3: obtaining the student visa 

Based on the Acceptance Letter (and payments where 
requested) and the certificate confirming the passing of 
the entrance exam, applicants will have to apply for the 
study visa at the Romanian Embassy in their country or 
the closest Romanian diplomatic mission. 
For information regarding visa application please check 
this document:
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Step 4: the enrollment 

WHEN? 

between September 14–30, 2021

HOW? 

only in person

WHERE? 

at the Office for International Cooperation and Foreign 
Students (Panduri Street, no. 90, 4th floor, room 404, 
Bucharest), with the originals for all documents 
submitted online, plus:
• letter of acceptance (original);
• proof of payment (original) for the paying students;
•  passport and student visa;
• 3 photos ¾ cm;
• an envelope dossier.

According to the national and international evolution of the COVID-19 
epidemic, the Romanian authorities can enforce additional measures 
regarding public health on international transportation, admission, 
enrollment and participation to classes. 

Pasul 4: înmatricularea

CÂND? 

14–30 septembrie 2021

CUM? 

numai în persoană

UNDE? 

la Biroul Cooperare Internaţională și Studenţi Străini 
(Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, București), 
cu originalele tuturor documentelor depuse online, 
plus:
• scrisoare de acceptare (originală);
• dovada plăţii taxei de școlarizare (original) pentru 

studenţii plătitori;
• pașaport și viză de studii;
• 3 fotografii ¾ cm;
• un dosar plic.

În funcţie de evoluţia situaţiei provocate de epidemia de COVID-19 la 
nivel naţional și internaţional, autorităţile române pot aplica măsuri 
suplimentare privind sănătatea publică care să vizeze transportul 
internaţional, admiterea, înmatricularea și participarea la cursuri.
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PhD Programmes for non-EU 
citizens

• Have you found in our academic offer for the academic 
year 2021-2022 a study program that interests you? 
(Check the places available and specific requirements 
at page 22)

• Do you fulfil the specific admission criteria imposed 
by each faculty? (Check places available and specific 
requirements at page 22)

• Your high school diploma is recognized by the 
Romanian Ministry of Education? Check here the list 
of recognized high school diplomas: 

• Do you have documents attesting the citizenship of a 
non-EU country? 

• Do you have the written approval of a potential PhD 
supervisor?

If you answered yes to all of the above, you are invited to 
discover further the steps that you have to take in order to 
become a UB’s #internationalPhDstudent.

Admitere doctorat pentru cetăţenii 
non-EU

• Ai găsit în oferta noastră academică pentru anul 
universitar 2021–2022 un program de studii care te 
interesează? (vezi codul QR cu cifra de școlarizare și 
criteriile specifice de la pagina 22)

• Îndeplinești criteriile specifice de admitere impuse 
de fiecare facultate? (vezi QR code-ul cu cifra de 
școlarizare și criteriile specifice de la pagina 22)

• Diploma ta de liceu este recunoscută de Ministerul 
Educaţiei din România? Consultă aici lista 
diplomelor de liceu recunoscute: 

• Ai acordul de principiu al unui potenţial coordonator 
de doctorat?

Dacă răspunsul la întrebările de mai sus este DA, 
atunci te invităm să afli, în rândurile ce urmează, care 
sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a deveni 
#doctorandinternaţional la UB.
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Step 1: obtaining the letter of 
acceptance

The admission process will take place exclusively online. 
In order to register and send the documents, you need 
to access our online application platform admission.
unibuc.ro between April 14 – July 30, 2021, 4:00 pm 
(Bucharest local time).
Please be sure all your documents are scanned in PDF. 
format. The name of the document must include the 
type of document and your surname ( Consent.Popescu, 
highschooldiploma.Popescu, etc.)
For information regarding the access of the admission 
platform, please scan the QR code below:

Documents

• Application form;
• Authenticity statement; 
• Consent for processing personal data; 
• High school diploma – certified;
• Transcript of records pertaining to the high school 

diploma – certified or certified translations at a public 
notary in Romanian, English or French if the original is 
not issued in one of these languages;

• Bachelor diploma – certified ;
• Transcript of records pertaining to Bachelor’s diploma –  

certified or certified translations at a public notary 
in Romanian, English or French if the original is not 
issued in one of these languages;

• Master diploma – certified;
• Transcript of records pertaining to Master’s diploma –  

certified or certified translations at a public notary 
in Romanian, English or French if the original is not 
issued in one of these languages;

• for programs offered in English/French language, an 
international language proficiency certificate (TOEFL, 
IELTS, Cambridge) is needed with the minimum level 
required by each faculty (please consult the specific 
admission criteria); Candidates who can prove that 
the official language of their country is also English 
or French and that they have studied at least 4 years 

Pasul 1: obţinerea scrisorii de 
acceptare

Procesul de admitere va avea loc exclusiv online.
Pentru înscriere și depunerea dosarelor, accesează 
platforma admission.unibuc.ro în perioada  
14 aprilie–30 iulie 2021, 16:00 (ora locală).
Asigură-te că toate documentele sunt scanate în format 
PDF. Numele documentului trebuie să includă tipul de 
document și numele de familie (de ex. Consimtamant.
Popescu, diplomaliceu.Popescu, etc.)
Pentru informaţii privind utilizarea platformei, 
scanează codul QR de mai jos:

Documente

• Formular de înscriere;
• Declaraţie de autenticitate;
• Consimţământ pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal;
• Diplomă de liceu – supralegalizată; 
• Foile matricole aferente diplomei de liceu – traduceri 

autorizate și legalizate a un notar public în limba 
română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este 
emis într-una din aceste limbi;

• Diploma de licenţă – supralegalizată; 
• Foile matricole aferente diplomei de licenţă – 

traduceri autorizate și legalizate la un notar public în 
limba română, engleză sau franceză, dacă originalul 
nu este emis într-una din aceste limbi;

• Diplomă de master – supralegalizată;
• Foile matricole aferente diplomei de master – 

traduceri autorizate și legalizate la un notar public în 
limba română, engleză sau franceză, dacă originalul 
nu este emis într-una din aceste limbi;

• Pentru programele oferite în limba engleză / 
franceză, este necesar un certificat de competenţe 
lingvistice (TOEFL, IELTS, Cambridge) cu nivelul 
minim solicitat de fiecare facultate. Candidaţii care 
pot dovedi că limba oficială a ţării lor este engleza sau 
franceza sau că au studiat cel puţin 4 ani în această 
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in this language are exempted from this requirement, 
except for candidates for the Faculty of Foreign 
Languages and Literatures;

• For study programs taught in Romanian language, 
the candidates must submit a certificate attesting his/
her knowledge of Romanian with the minimum level 
required by each faculty (please consult the specific 
admission criteria) or to submit certificates proving 
that the candidate has had at least 4 consecutive years 
of studies in Romania; 

• Photocopy and authenticated translation of the birth 
certificate;

• Photocopy of the passport;
• Copy of the National Identity Card or any other 

document proving your permanent residence (home 
address);

• Medical certificate (translated in a language widely 
spoken internationally) attesting the current health 
situation of the applicant and the potential antecedents 
regarding chronic affections, respectively infections 
with SARS-COV2 

• Approval of the prospective supervisor/coordinator of 
the thesis. The University of Bucharest is not involved 
in contacting the supervisor. The list with the potential 
coordinators can be found on the website of each 
doctoral school;

• Power of attorney, if the application of the candidate is 
carried out by a representative.

For more details about the documents you must send for 
this first step check here: 

limbă sunt exceptaţi de la această cerinţă, în afara 
candidaţilor la Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine;

• Pentru programele de studiu predate în limba 
română, candidaţii trebuie să prezinte un certificat 
care să ateste cunoștinţele de limba română cu 
nivelul minim solicitat de fiecare facultate (vă rugăm 
consultaţi criteriile specifice de admitere) sau să 
depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel 
puţin 4 ani consecutivi de studii în România; 

• Certificat de naștere în traducere autorizată sau 
legalizată în cazul în care documentul nu este emis în 
română, engleză sau franceză;

• Copia pașaportului;
• Cartea naţională de identitate sau oricare alt 

document care dovedește reședinţa permanentă 
(adresa de domiciliu);

• Certificat medical (tradus într-o limbă de circulaţie 
internaţionalăl) care atestă situaţia actuală de 
sănătate a candidatului și potenţialele antecedente 
privind afecţiunile cronice, respectiv infecţiile cu 
SARS-COV2;

• Acordul de principiu al unui potenţial coordonator 
al tezei. Universitatea din București nu este 
responsabilă de găsirea unui coordonator. Lista cu 
profesorii coordonatori de doctorat poate fi găsită pe 
site-ul fiecărei școli doctorale;

•  Împuternicire, dacă solicitarea candidatului este 
efectuată de un reprezentant. 

Mai multe detalii privind documentele înscriere le 
găsești aici : 
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Step 2: obtaining the student visa

Based on the Acceptance Letter (and payments when 
requested), you will have to apply for the study visa at 
the Romanian Embassy in your country or the closest 
Romanian diplomatic mission. 

For information regarding visa application please check 
this document: 

Step 3: admission examination

WHEN?
 
In September 2021 (to be decided by each faculty of the 
University of Bucharest)

WHERE?
 
UB’s doctoral schools 

HOW? 

You must register at the doctoral school of the faculty 
of your choice or at the Interdisciplinary School for 
Doctoral Studies, with the originals for all documents 
submitted online, plus
• letter of acceptance (original);
• proof of payment (original) for the paying students;
• passport and student visa;
• 3 photos ¾ cm;
• an envelope dossier.

Pasul 2: obţinerea vizei de studii

Pe baza scrisorii de acceptare (și a dovezii achitării 
taxei de școlarizare), va trebui să soliciţi viza de studiu 
la Ambasada României din ţara ta sau la cea mai 
apropiată misiune diplomatică a României. 

Pentru informaţii privind solicitarea vizei, consultă 
documentul de aici: 

Pasul 3: susţinerea examenului de 
admitere

CÂND?

în luna septembrie 2021 (perioada exactă va fi decisă 
de fiecare facultate a Universităţii din București)

UNDE?

în cadrul școlilor doctorale ale UB

CUM? 

Trebuie să te înregistrezi la școala doctorală pentru 
care ai optat sau la Școala Interdisciplinară de Studii 
Doctorale, dacă ai optat pentru aceasta, cu originalele 
tuturor documentelor depuse online, plus:
• scrisoare de acceptare (original);
• dovada plăţii taxei de școlarizare (original) pentru 

studenţii plătitori;
• pașaport și viză de student;
• 3 fotografii ¾ cm;
• un dosar plic.
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Step 4: enrollment

After you have participated to the colloquium 
organized by the doctoral school and you have been 
admitted, you will be registered as PhD student until 
September 30, 2021.

According to the national and international evolution of the COVID-19 
epidemic, the Romanian authorities can enforce additional measures 
regarding public health on international transportation, admission, 
enrollment and participation to classes. 

Pasul 4: înmatricularea

Înmatricularea este posibilă în perioada  
14–30 septembrie 2021, doar dacă ești declarat admis 
în urma susţinerii colocviului organizat de școala 
doctorală.

În funcţie de evoluţia situaţiei provocate de epidemia de COVID-19 la 
nivel naţional și internaţional, autorităţile române pot aplica măsuri 
suplimentare privind sănătatea publică care să vizeze transportul 
internaţional, admiterea, înmatricularea și participarea la cursuri.

enrollment

September 30, 2021
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A N  P R E G ĂT I T O R  |  
P R E PA R AT O RY  Y E A R

L I C E N ŢĂ  Ș I  M A S T E R  |  
B A C H E L O R  &  M A S T E R

D O CT O R AT  |  P h D

 Preparatory Year Romanian 
Language Course

The Preparatory Year – Romanian Language Course 
is mandatory for those students who wish to pursue 
their studies in Romanian language and don’t have a 
language certificate in this sense. During this one-year, 
full-time academic program, the international students 
will acquire requisite skills in reading, writing, listening 
and speaking in Romanian for academic purposes, but 
also specific knowledge correlated with future training 
profile.

Check here for more details about the admission process 
for the The Preparatory Year – Romanian Language 
Course: 

Cifra de școlarizare și criteriile specifice | 
Places available and specific requirements

 An pregătitor de  
Limba Română

Anul pregătitor de limba română este obligatoriu 
pentru studenţii care doresc să își urmeze studiile în 
limba română și nu au un certificat de competenţe 
lingvistice în acest sens. Pe parcursul acestui program 
academic cu durata unui an, cu frecvenţă, studenţii 
internaţionali vor dobândi competenţele necesare de 
citire, scriere, ascultare și vorbire în limba română în 
scopuri academice, dar și cunoștinţe specifice corelate 
cu profilul viitorului lor domeniu de studii.

Citește mai multe despre admiterea la anul pregătitor 
de limba română aici: 
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Taxe de studiu | Tuition fees



26 UB • Parteneriat internaţional – CIVIS | International partnership – CIVIS

CIVIS

o puternică
alianţă de

9 universităţi
europene | a 

strong network 
of nine European 

universities

grupate în
jurul unei

viziuni
comune |  

united  
around a  

shared  
vision 

o comunitate de
peste 450.000 de

studenţi și 65.000
de membri ai

personalului didactic
și administrativ |  

a community of over 450.000 
students and 65.000 teaching 

and administrative staff

valori
împărtășite | 
shared values

misiune
comună |common 

mision 

civis.eu

Parteneriat internaţional – Universitatea Civică Europeană – CIVIS | 
International partnership – Civic European University – CIVIS
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Biroul Cooperare Internaţională și 
Studenţi Străini

unibuc.ro

International Relations Department - University 
of Bucharest

Șoseaua Panduri nr. 90, etajul 4, camera 404, 
București, 050663, România

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau 
de asistenţă:

Nicoleta Strat 
admission.ba@unibuc.ro 
pentru studii universitare de licenţă

Petronela Popescu 
admission.ma@unibuc.ro 
pentru studii universitare de masterat

Nicoleta Strat 
admission.phd@unibuc.ro 
pentru studiile de doctorat

Office for International Cooperation 
and Foreign Students

unibuc.ro/?lang=en

International Relations Department - University 
of Bucharest

90 Panduri Street, 4th floor, room 404, Bucharest, 
050663, Romania

If you need additional information or assistance, 
please contact: 

Nicoleta Strat 
admission.ba@unibuc.ro 
for undergraduate (BA) studies

Petronela Popescu 
admission.ma@unibuc.ro 
for graduate (MA) studies 

Nicoleta Strat 
admission.phd@unibuc.ro 
for graduate (PhD) studies 
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