UNIVERSITATEA SPIRU HARET

METODOLOGIE
PRIVIND ADMITEREA CETĂŢENILOR STRĂINI
DIN STATELE TERŢE ALE UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi
Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3359 MD/11.03.2013 privind modificarea
Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în
învăţământul de stat şi particular acreditat din România.
Art.2. În Universitatea Spiru Haret, ciclul de studii universitare de licenţă şi master se
organizează pe domenii de studiu.
Art.3 Universitatea Spiru Haret organizează admitere pentru studenţii străini numai la
programele de studii acreditate.
Art.4 Constituirea formaţiunilor de studii pe specializări/programe de studii se face după
exprimarea opţiunilor de către candidaţii admişi, cu luarea în considerare a planului strategic
al Universităţii.
Art.5 Programele de studii universitare de licenţă reprezintă ciclul I al studiilor
universitare şi au o durată de 3,4 ani şi corespund unui număr de 180, 240 de credite de studiu
transferabile ECTS.
Art.6. Programele de studii universitare de master:
a) constituie ciclul II al studiilor universitare şi contribuie la adâncirea pregătirii obţinute
prin programele de studii universitare de licenţă;
b) asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie
obţinerea de competenţe complementare în diferite alte domenii;
c) încorporează o importantă componentă ştiinţifică, valorificată sub formă de proiecte,
contracte de cercetare, în echipe mixte profesori-masteranzi, studii, articole etc;
d) constituie baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale;
e) conduc la obţinerea a 60-120 credite de studiu transferabile, dobândite pe parcursul a
două sau patru semestre de studiu;
f) se desfăşoară la sediile facultăţilor organizatoare.
Art.7. Admiterea se organizează pentru acele programele de studii cuprinse în actele
normative în vigoare.
Art.8. (1) Înscrierea candidaţilor din state terţe UE la studii universitare de
licenţă/master se desfăşoară în perioada iunie-septembrie.
(2) Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul general al Universităţii Spiru Haret.

Art.9. Pot accede în sistemul naţional de învăţământ persoanele din state terţe UE care:
a) au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la
studii în România pe cont propriu valutar;
b) au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de
provenienţă;
c) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie;
d) au optat pentru un program de studii universitare de licenţă acreditat;
e) au acceptul Universităţii.
Art.10. În procesul de admitere a cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă în
Universitatea Spiru Haret se vor aplica următoarele criterii de selecţie:
a) respectarea condiţiilor menţionate la art.9;
b) rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare;
c) activitatea academică a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat;
d) capacitatea de şcolarizare a universităţii;
e) alte criterii impuse de Universitate.
CAPITOLUL II
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art. 11. Cetăţenii străini din state terţe UE se înscriu în învăţământul universitar după
absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba
română, precum şi cunoştinţele specifice în corelare cu profilul viitoarei pregătiri.
Art. 12. Durata cursului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de un an
academic, iar pentru studii universitare de masterat este de cel puţin 6 luni.
Art. 13. Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor
pentru învăţarea limbii române sunt comunicate din timp celor interesaţi prin mijloacele de
comunicare de care dispune Universitatea.
Art. 14. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului
pregătitor, la înscrierea în facultăţile Universităţii Spiru Haret cu predare în limba română,
următoarele categorii de persoane:
a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de
studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ
din România;
b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de
specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinare
poate fi făcută la Facultatea de Litere a Universităţii Spiru Haret în cadrul programului de
studii Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză).
Art.15.(1) La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi
străine se va organiza la nivel de universitate un test de limbă străină.
(2) Sunt exceptate de la acest test:
- persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin
cursurile;
- persoanele care deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere internaţională.

CAPITOLUL III
ÎNSCRIEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
(CICLUL I)
Art. 16.(1) Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu
cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă ce permite acces general în instituţiile de
învăţământ superior acreditate.
(2) Cetăţenii din state terţe UE sunt înscrişi la studii în România fără concurs de
admitere, pe baza actelor de studii, prin suplimentarea cifrei de şcolarizare, aprobată de
senatul universitar, numai la specializări acreditate.
(3) Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din ţările terţe UE este
stabilit de Consiliul de administraţie şi aprobat de către Senatului Universităţii Spiru Haret.
Art. 17. Studiile universitare de licenţă se derulează pe o perioadă de 3-4 ani şi se
încheie cu susţinerea examenului de licenţă/diplomă.
Art. 18. Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:
a) cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în
două exemplare.
b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (copie şi traducere legalizată într-o
limbă de circulaţie internaţională);
c) foile matricole (copii şi traduceri legalizate într-o limbă de circulaţie internaţională)
şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea perioade de studii;
d) certificatul de naştere (copie şi traducere legalizată într-o limbă de circulaţie
internaţională);
e) copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni de la data la care se eliberează
scrisoarea de acceptare la studii;
f) certificatul medical (tradus într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste
faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte
afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
g) taxa de admitere 50 euro.
Art.19. Candidaţii vor transmite dosarele, la Secretariatul general al universităţii,
personal sau prin Secretariatul facultăţii pentru care optează.
Art.20. Pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, Universitatea transmite lista
persoanelor propuse însoţită de o copie a cererilor completate de solicitanţi.
Art.21. Lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare va fi depusă la
registratura Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art.22. Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală relaţii internaţionale va emite
Scrisoarea de acceptare la studii, pe care o va transmite Universităţii.
Art.23. Universitatea Spiru Haret poate solicita, în cazul în care are suspiciuni,
verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor.
Art.24. Universitatea Spiru Haret va trimite Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia
generală relaţii internaţionale, până la 30 octombrie, listele cu cetăţenii străini admişi la studii
universitare de licenţă.

Art.25 .(1) Înmatricularea se face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un
număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de
studii la care au fot admişi
(3) La înmatriculare candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de înscriere, în
original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga
dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în
conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
CAPITOLUL IV
ÎNSCRIEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(CICLUL II)
Art.26. La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu
diplomă de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectivul program de
studii/specializare, astfel încât ciclul I şi ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.
Art.27. Studiile universitare de masterat se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se
încheie cu susţinerea unei disertaţii si obţinerea unei diplome de master.
Art.28. Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:
a) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în
două exemplare;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie şi traducere legalizată;
c) diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (copie şi traducere legalizată într-o limbă
de circulaţie internaţională);
d) foile matricole (copii şi traduceri legalizate într-o limbă de circulaţie internaţională)
aferente studiilor efectuate;
e) certificatul de naştere (copie şi traducere legalizată într-o limbă de circulaţie
internaţională);
f) copie de pe paşaport (valabil cel puţin 6 luni de la data la care se eliberează scrisoarea
de acceptare la studii);
g) certificatul medical (tradus într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste
faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte
afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
h) taxa de admitere 50 euro.
Art.29. Candidaţii vor transmite dosarele la Secretariatul general al universităţii,
personal sau prin Secretariatul facultăţii pentru care optează.
Art.30. Pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, Universitatea transmite lista
persoanelor însoţită de o copie a cererilor completate de solicitanţi.
Art.31. Lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare va fi depusă la
registratura Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art.32. Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală relaţii internaţionale va emite
Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite universităţii.
Art.33. Universitatea Spiru Haret poate solicita, în cazul în care are suspiciuni,
verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor.

Art.34. Universitatea Spiru Haret va trimite Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia
generală relaţii internaţionale, până la 30 octombrie, listele cu cetăţenii străini admişi la studii
universitare de masterat.
Art.35 .(1) Înmatricularea se face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării masteranzii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un
număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de
studii la care au fot admişi
(3) La înmatriculare candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de înscriere, în
original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga
dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în
conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 36. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului universităţii Spiru
Haret din data de 26.05.2015 şi intră în vigoare imediat.
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