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Procedură privind primirea la studii și școlarizarea studenților provenind  

de la  instituții de învățământ superior recunoscute din Ucraina  
 
 
 
Prezenta procedură se aplică exclusiv studenților străini, cetățeni ai Ucrainei,  dar și ai 

altor state, care au fost înmatriculați la instituții de învățământ superior recunoscute din Ucraina 

și care vor opta să își continue studiile la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”  

din București, în conformitate cu  prevederile  Ordinului M.E. nr. 3325/2022 privind completarea 

anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

mobilitatea academică a studenţilor. 

 

BAZA LEGALĂ  

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

- Ordinul Ministrului Educației nr. 3325/2022 privind completarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea 

academică a studenţilor. 

- Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul 

şcolar/universitar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 

şcolarizare 

- Regulamentul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București privind 

transferul rezultatelor formative între programe de studii 

- Adresa Ministerul Educației nr. 138/GP// 09.08.2022 

- Adresa Ministerul Educației nr. DGRIAE - 474/ CMJ/3 martie 2022 referitoare la 

completarea cu precizări suplimentare referitoare la aplicarea Ordinului Ministrului 

Educației nr. 3325/2022 

- Lista instituțiilor de învățământ superior recunoscute din Ucraina poate fi consultată la 

adresele web, recomandate prin Ministerul Educației nr. DGRIAE - 474/ CMJ/3 martie 

2022 https://www.whed.net/results_institutions.php și 

http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system/higher-education. 



 

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

 

1. Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să prezinte fie dovada înmatriculării într-una dintre instituțiile 

de învățământ superior recunoscute în Ucraina (permis de ședere care atestă calitatea de student în 

Ucraina, carnet de student – format fizic sau electronic, foaie matricolă, alte documente), fie o 

declarație pe propria răspundere că vor prezenta aceste documente până la sfârșitul anului 

universitar. 

2. Studenţii înmatriculaţi la studii în domeniul arhitecturii şi urbanismului într-una dintre instituțiile de 

învățământ superior recunoscute în Ucraina se pot transfera la programe de studii oferite de 

UAUIM numai în cadrul aceluiaşi domeniu şi aceleiaşi specializări. Cel puţin 1/2 din creditele 

necesare absolvirii unui program de studii trebuie să fie acumulate în cadrul acelui program, la 

instituţia care conferă calificarea (UAUIM). 

3. Candidații vor  solicita, în scris, aprobarea mobilității academice definitive prin completarea  

Anexei 1. În cazul în care solicitarea respectivă va fi avizată favorabil, în vederea emiterii Scrisorii 

de Acceptare la studii, dosarul candidatului va fi înaintat Direcției Generale Relații Internaționale și 

Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației. 

4. Dosarele candidaților vor fi preluate de către Secretariatul Studenți Străini din cadrul Universității 

de Arhitectură și Urbanism  - București ( adresa email argentina.uta@uauim.ro). 

 

5. ÎNSCRIEREA  CANDIDAȚILOR CARE DEȚIN DOCUMENTE DE STUDII 

5.1. Dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente, în conformitate cu prevederile 

METODOLOGIE de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul 

şcolar/universitar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare: 

a) Anexa 1 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate 

rubricile; 

b) copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere; 

c) copie a permisului de ședere care atestă calitatea de student în Ucraina, respectiv 

traducerea legalizată a acestuia;  

d) copie a paşaportului; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;  

f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de 

bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;  



g) diploma de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de 

resort din ţara emitentă - copie şi traducere legalizată a  

g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie. 

j) portofoliul de lucrări personale  

5.2. În vederea stabilirii anului de studiu în care va fi înscris candidatul în anul universitar 2021-2022, 

dosarul acestuia, cuprinzând toate documentele menționate la punctul 5.1., va fi analizat de către  

Comisia de echivalare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”  din București 

în două  etape: 

- analiza dosarului  

- analiza portofoliului de lucrari personale 

5.3. În funcție de conținutul dosarului și al portofoliului de lucrări, comisia de echivalare poate 

solicita susținerea unui interviu, cu prezența fizică a candidatului. 

 

6. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR CARE NU DEȚIN DOCUMENTE DE STUDII 

 

6.1. În cazul în care solicitantul nu deține toate documentele de studii menționate la punctul 5, dosarul 

va cuprinde o declarație a candidatului, pe proprie răspundere,  privind asumarea obligației  de a 

prezenta Universității de Arhitectură și Urbanism  - București, până la sfârșitul anului universitar, la 

înscrierea în următorul an universitar, diplomele/actele de studii  care i-au permis accesul în ciclul de 

studii la care a fost înmatriculat. 

6.2. În situația prezentată la punctul 6.1., dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente. 

a) Anexa 1 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, 

completată la toate rubricile; 

b) Declarația pe proprie răspundere, cu asumarea obligației  de a prezenta 

Universității de Arhitectură și Urbanism  - București, până la sfârșitul anului 

universitar, la înscrierea în următorul an universitar, diplomele/actele de studii  care 

i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat și asumarea 

declarației privind anul universitar în care solicitantul a fost înmatriculat într-una 

dintre instituțiile de învățământ superior recunoscute în Ucraina; 

c) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

d) copie a permisului de ședere care atestă calitatea de student în Ucraina; 



e) copie a paşaportului;  

f) portofoliul de lucrări personale 

6.3. În vederea stabilirii anului de studiu în care va fi înscris candidatul în anul universitar 2021-2022, 

dosarul acestuia, cuprinzând toate documentele menționate la punctul 6.2., va fi analizat de către  

Comisia de evaluare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”  din București în 

trei etape: 

- analiză dosar 

- analiză  portofoliu de lucrări personale 

- interviu 

 

6.4. Comisia de evaluare va fi numită prin decizie a Rectorului Universității de Arhitectură și Urbanism 

“Ion Mincu” – București. Comisia de evaluare va fi constituită la solicitarea prodecanului cu probleme 

administrative și relații cu studenții, prin propunerile directorilor de departmente, în urma analizei 

solicitărilor candidaților. Comisia de evaluare, după caz, va lua în considerare observațiile comisiei de 

echivalare, în funcție de conținutul dosarului  candidatului. 

 

7. Proba de interviu a candidaților este parte integrantă a prevederilor  Regulamentului Universității de 

Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”  din București privind transferul rezultatelor formative între 

programe de studii, în conformitate cu  Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor în 

condițiile Ordinului M.E. nr. 3325/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului 

educaţiei nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a 

studenţilor. 

8. Comisia va urmări testarea competențelor și abilităților candidaților în relaţie cu specializarea 

vizată și conținutul cererii și al declarației pe proprie răspundere. 

În cazul în care candidatul nu poate prezenta un portofoliu de lucrări personale în momentul 

depunerii dosarului, în cadrul probei de interviu, Comisia de evaluare poate solicita parcurgerea, 

dupa caz, a unor probe suplimentare de verificare a cunoștințelor. 

Pe baza raportului Comisiei de evaluare și a rezultatelor selecţiei, decanul facultăţii selectate de 

aplicant propune aprobarea/respingerea solicitărilor de transfer al rezultatelor formative acumulate 

în cadrul altor programe de studii. Raportul Comisiei de evaluare, cu propunerea favorabilă a 

Decanului, este înaintat Rectorului.  

Raportul Comisiei de evaluare va constitui parte componentă a dosarului candidatului, ce va fi 

înaintată către  Ministerul Educației în vederea emiterii Scrisorii de Acceptare la studii. 

 



9. Dosarele candidaților acceptați la studii în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism - 

București, cuprinzând raportul evaluării candidatului, vor fi înaintate către Ministerul Educației în 

vederea emiterii Scrisorii de Acceptare la Studii. 

 

10. Înmatricularea candidaților acceptați la studii în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism 

„Ion Mincu”- București va fi posibilă doar după primirea Scrisorii de acceptare de la studii 

Ministerul Educației, începând cu data de 1 octombrie a anului universitar 2022/2023.  

Înmatricularea la studii înainte de data de 1 octombrie 2022 se va face doar cu acordul Ministerului 

Educației, la solicitarea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”- București, în urma  

cererii formulate de către  candidat cu privire la înmatricularea sa în cursul anul universitar 

2021/2022. 

 

11. În cazul în care candidații nu dovedesc cunoașterea limbii române, aceștia pot solicita înscrierea 

doar la Facultatea de Arhitectură, specializarea Arhitectură  în limba engleză. Candidații vor susține 

o probă de competență lingvistică sau vor prezenta un certificat de competență lingvistică, din lista 

următoare: 

 F.C.E. (nivel B2)  

 C.A.E. (nivel C1)  

 CAMBRIDGE PROFICIENCY (nivel C2)  

 OXFORD TEST OF ENGLISH (nivel B2)  

 T.O.E.F.L.  

 I.E.L.T.S. minim nivel 5 (nivel B2)  

 E.C.L – nivel B2, C1, C2 

  FIDES – nivel B2, C1, C2 

  diplomă de bacalaureat care certifică nivelul de competență lingvistică (nivel B2) 

 

12. Candidatul care solicită mobilitatea academică definitivă în cadrul Universității de Arhitectură și 

Urbanism “Ion Mincu” din București nu va putea fi înscris într-un an de studii superior anului IV, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a 

studenţilor.  

 

 

II. TAXA DE STUDII 

 

1.  Mobilitatea academică definitivă a studenţilor se realizează cu taxă, conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în 



valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din 

Confederaţia Elveţiană,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. Cuantum taxei de studii 

este de 350 de euro / lună. 

2. În anii universitari 2021-2022 şi 2022-2023, studenţii, cetăţeni ai Ucrainei, pot beneficia de 

finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse, prin Ministerul Educaţiei conform art. 224 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

III. DISPOZIȚII  FINALE  

 

1. Înscrierea candidaților se va face cu prezența fizică.  

2. Toate etapele de selecție, echivalare, interviul și eventualele probe de verificare vor fi 

organizate cu prezența fizică a candidaților. 

3. Înmatricularea la studii a candidaților acceptați la studii în cadrul Universității de Arhitectură și 

Urbanism - București va fi posibilă doar după primirea Scrisorii de acceptare de la studii 

Ministerul Educației. 

4. După înmatriculare, studenții vor parcurge procesul de învățământ în acord cu prevederile 

regulamentelor Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”  din București. 

5. Toate documentele candidaților vor fi prezentate în copie legalizată în limba română. 

6. Dacă studentul nu va prezenta documentele de studii care i-au permis accesul în ciclul de studii 

la care a fost înmatriculat, acesta nu va putea susține examenul de finalizare a studiilor. 

 

 
 
                    Rector,                                                                                      Prorector, 

 
Prof. dr. arh. Marian MOICEANU                                      Prof. dr. arh. Georgică MITRACHE 

 

 

Of. juridic, 

Jurist Paula POPESCU 
 
 
 

 
 


