METODOLOGIE
pentru admiterea la studii universitare a candidaților cetățeni străini,
cu începere din anul academic 2015-2016
I. Preambul
1. Admiterea candidaților cetățeni străini la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se realizează în
conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, O.M.E.N. 5734/24.12.2013 privind cadrul
general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile universitare de licenţă, de master şi de
doctorat cu începere din anul universitar 2015-2016, Legea 316 din 12.07.2006, Ordinul
Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 2308 din 12.02.2007, Ordonanța de Guvern nr.
22/2009, Metodologia pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor din state terțe UE ȋn
ȋnvățămȃntul de stat și particular din Romȃnia (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, publicată ȋn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 722 din 24/10/2012), Ordinul Ministrului
Educației Naționale nr. 3359 MD/11.03.2013 publicat ȋn Monitorul Oficial al Romȃniei, Partea I,
nr. 147/19.03.2013, pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6000/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru
primirea la studii și școlarizarea cetățenilor din state terțe UE ȋn ȋnvățămȃntul de stat și particular
din Romȃnia, Adresa nr. 37759/ CMJ/ 20.05.2013 din partea Direcției Generale Relații
Internaționale și Europene, Ministerul Educației Naționale, referitoare la procedura de eliberare a
Scrisorilor de acceptare pentru ȋnscrierea la studii ȋn anul universitar 2013-2014 a cetățenilor
străini din state terțe UE, Adresa nr. 714_CNRED/16.03.2012/GL, Adresa 581/30.07.2013 a
DGRIE, Ministerul Educației Naționale privitoare la admiterea candidaților cetățeni români cu
domiciliul în străinătate.
2. Candidații internaționali sunt fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene / Asociației
Europene a Liberului Schimb (UE/AELS), fie cetățeni ai altor țări (non-UE/AELS).

3. Candidații cetățeni români care au obținut diplome de studii în străinatate susțin concurs
admitere în condițiile în vigoare pentru cetățeni români, dupa emiterea Certificatului
echivalare a studiilor de către CNRED.
Candidații etnici români din Diaspora susțin admiterea în condițiile Metodologiei MEN
școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul
străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/universitar 2014 – 2015.
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II. Înscrierea
4. Candidații internaționali sunt eligibili pentru a se înscrie la studii universitare la Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași dacă dețin diploma de studii necesară, recunoscută, dacă au

cunoștințele de limbă cerute de programul de studii și dacă depun dosarul de înscriere în
termenul stabilit de prezenta metodologie.
Pentru candidații din țări UE/AELS este necesară recunoașterea diplomelor de către Centrul
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). Dosarul pentru recunoașterea
diplomelor de către CNRED poate fi depus fie la Minister, fie la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, până cel târziu cu cel puțin 30 de zile înainte de data concursului de admitere.
Pentru candidații din țări non-UE/AELS, evaluarea eligibilității se face de către Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”.
Candidații cetățeni ai țărilor UE/AELS participă la concursul de admitere conform Metodologiei
pentru studenți români, dar se pot înscrie la admitere începând de la 1 martie până la data
încheierii înscrierii pentru studenții cetățeni români.
Înscrierea la studii universitare de licență și master se face în perioada 1 martie – 1 septembrie
pentru candidații cetățeni ai țărilor non-UE/AELS.
Candidații pentru studii doctorale vor depune la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” dosarul de
înscriere la Colocviul de admitere la doctorat, conform articolului 8. Pentru candidații din țări
non UE/AELS Universitatea va solicita Ministerului Educației și Cercetării Științifice eliberarea
scrisorii de acceptare la studii. Atât candidații din țări EU/AELS cât și cei din țări non-EU/AELS
se vor prezenta la Colocviul de admitere, respectând calendarul și Metodologia pentru admiterea
la doctorat a candidaților cetățeni români.
Pentru anul pregatitor, înscrierea se face până la 15 septembrie.
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6.

Candidații se pot înscrie pentru admitere fie trimițând dosarul la Responsabilul pentru admiterea
studenților străini din Departamentul de Relații Internaționale, fie folosind platforma electronică
de admitere online. În acest din urmă caz, candidații pot folosi doar cópii scanate perfect lizibile
ale documentelor originale și traducerilor menționate la art.8.

7.

Înscrierea online sau pe baza depunerii de cópii nelegalizate ale documentelor solicitate la art. 8
poate conduce numai la admiterea condiționată de prezentarea documentelor de la articolul 8 în
original şi în copie / traducere legalizată. Neprezentarea acestora la data comunicată candidatului
atrage anularea admiterii pentru candidatul respectiv.
Sunt necesare traduceri legalizate (nu doar cópii) numai după documentele scrise în alte limbi
decât română, engleză sau franceză; traducerile se cer în una dintre aceste limbi.

8. Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
a)
Formular de înscriere în limba română sau engleză – completat la toate rubricile și cu
fotografii. Pentru candidați UE/AELS, formularul de înscriere și, dacă dosarul de
recunoaștere se depune la universitate, formularul de cerere pentru recunoașterea studiilor
CNRED; pentru CNRED, documentele de mai jos necesare și recunoașterii se depun în două
exemplare. Pentru candidați non-UE/AELS, formularul de cerere pentru eliberarea Scrisorii
de acceptare la studii de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice – în două
exemplare;
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c)
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e)

f)
g)
h)
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Diplome de studii – Diploma de Bacalaureat sau echivalent, pentru înscrierea la fiecare
ciclu de studii universitare; Diploma de Licență sau echivalent, pentru înscrierea la studii
universitare de masterat și doctorale; Diploma de Master pentru înscrierea la studii
doctorale. În cazul în care un program de studii va fi finalizat între momentul înscrierii şi
termenul limită, se va depune un atestat de la instituția de învățământ la care studiază
candidatul, din care să reiasă data preconizată pentru încheierea studiilor și absolvire;
admiterea se va face pe baza diplomei de studii, recunoscute;
Foile matricole / Suplimente la Diploma, pentru diplomele menționate la punctul b). În
cazul în care programul de studii va fi finalizat între momentul înscrierii şi termenul limită,
se va depune un extras de foaie matricolă cu menționarea cursurilor încă neurmate;
admiterea se va face pe baza situației şcolare complete (supliment la diplomă sau foaie
matricolă);
Certificat de naștere;
Pașaport – copie lizibila a paginii din pașaport care specifică informații asupra persoanei
și conține o fotografie. La data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii,
pașaportul trebuie să fie valabil încă cel puțin şase luni;
Cerificat medical, într-o limbă de circulație internațională;
Certificat de casatorie, sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă este
cazul;
Dovada plății taxei de procesare a dosarului (și a taxei CNRED, daca se solicită și
recunoașterea);
Atestat lingvistic;
Pentru studii doctorale se vor include şi: lista de publicații și curriculum vitae.

9. Responsabilul pentru admiterea studenților străini va afișa pe site-ul universității condițiile de
certificare pentru fiecare tip de document și pentru fiecare categorie de candidați (traduceri
legalizate, Apostila Convenției de la Haga, certificare la MAE al țării respective si la Consulatul
României etc.), precum și conținuturi specifice (certificatul medical), conform metodologiilor
respective ale MECȘ.
10. Candidații internaționali care se înscriu la programe de studii cu predare în limba română trebuie
să se înscrie în anul pregătitor pentru învățarea limbii române sau
să prezinte documente de studii care să ateste cel puțin patru ani consecutivi de studii
urmați în limba română sau
să prezinte un atestat de cunoaștere a limbii române. Atestatul se poate obține în urma
susținerii unui test de limbă la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
11. Candidații internaționali care se înscriu la programe de studii cu predare în limba engleză sau altă
limbă străină vor prezenta un atestat de cunoaștere a limbii respective. Sunt acceptate certificate
recunoscute internațional, cu punctajele minime stabilite de facultăți pentru fiecare program de
studii. Testul de limbă poate fi susținut și la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Nu prezintă atestat lingvistic candidații din țările în care limba oficială este aceeași cu limba de
predare a programului de studii.

12. Taxa de procesare a dosarului de candidatură este de 50 euro pentru cetățenii UE/AELS și etnici
români și de 100 euro pentru cetățenii din țări non-UE/AELS. Taxa va fi achitată prin transfer
bancar în contul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Taxa nu se returnează.
13. Responsabilul pentru admiterea studenților străini din Departamentul de Relații Internaționale va
trimite fiecărui candidat un mesaj de confirmare referitor la înscrierea cu succes sau la eventuale
documente ce lipsesc și data-limită la care acestea trebuie furnizate.
III. Selecția
14. Dosarele complete, verificate din punct de vedere al eligibilității în Departamentul de Relații
Internaționale vor fi transmise Biroului Consiliului fiecărei facultăți, în vederea evaluării
îndeplinirii criteriilor de admitere ale facultății/programului de studii, inclusiv capacitatea de
școlarizare acreditată.
15. Biroul Consiliului Facultății va comunica lunar Responsabilului pentru admiterea studenților
străini:
- lista candidaților nominalizați pentru a primi de la Minister Scrisoarea de acceptare la studii;
- lista candidaților ce pot fi admiși condiționat (pentru aceștia, Scrisoarea de acceptare la studii
va fi solicitată în momentul îndeplinirii condițiilor) și
- lista candidaților respinși.
Responsabilul pentru admiterea studenților străini va comunica fiecărui candidat situația sa.
La sfârșitul fiecărei luni din perioada de înscriere, Responsabilul pentru admiterea studenților
străini va trimite la Ministerul Educației și Cercetării Științifice lista candidaților nominalizați
pentru primirea Scrisorii de Acceptare la Studii și/sau Certificatul de Echivalare a Studiilor și o
copie a dosarelor de înscriere.
16. La primirea Scrisorii de Acceptare la Studii și/sau Certificatul de Echivalare a Studiilor emis de
Ministerul Educației și Cercetării Științifice, candidații vor fi anunțați de Responsabilul pentru
admiterea studenților străini.
17. În termen de zece zile, candidații admiși la studii universitare in Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” vor informa Responsabilul pentru admiterea studenților străini dacă acceptă sau renunță la
locul alocat.
18. Pentru a fi admiși, candidații la studii doctorale trebuie să îndeplinească toate condițiile din
Metodologia privitoare la studiile de doctorat, inclusiv promovarea colocviului de admitere la
doctorat.
IV. Înmatricularea
19. În baza rezultatelor admiterii și a deciziei de înmatriculare, respectiv avizului favorabil al MECȘ
pentru înscrierea la studii, candidații admiși se vor înmatricula cu două săptămâni înaintea datei
de deschidere a anului academic, sau, după caz, la o săptămână după primirea vizei de lungă
ședere pentru studii în România.
20. La înmatriculare candidații admiși vor prezenta Responsabilului pentru admiterea studenților
străini documentele în original și autentificate conform reglementărilor MECȘ.
21. Candidații admiși vor semna un contract de studii cu Universitatea.

22. Statutul privitor la burse și taxe se stabilește conform reglementărilor MECȘ pentru fiecare
categorie de studenți. Candidații admiși cu taxă vor plăti taxa de studii la Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Taxele de studii pentru studenții din EU/AELS sunt aceleași ca
pentru candidații români. Taxele pentru candidați non-EU/AELS sunt cele aprobate pentru
studenți străini de Senatul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Taxa va fi achitată
pentru întregul an de studii înainte de începerea studiilor în anul respectiv.
23. Studenții admiși la studii la Universitatea„Alexandru Ioan Cuza” din Iași se vor informa la
Ambasada României asupra condițiilor de obținere a vizei și a permisului de ședere.
V. Dispoziții finale
24. Pentru admiterea studenților străini se vor aplica orice modificări ulterioare în materie ale
Ministerului Educației și Cercetării Științifice; în caz de neconcordanță între prezenta
Metodologie și reglementări ulterioare, se aplică reglementările Ministerului.
Responsabilul pentru admiterea studenților străini, din cadrul Departamentului de Relații
Internaționale, va afișa pe site-ul universității, în limbile română și engleză, prevederile relevante
din reglementările Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și prezenta
Metodologie.
25. Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 27 martie 2015.

Rector,
Prof.dr. Vasile IȘAN

