Candidaţii declaraţi ADMIS pe locurile cu taxă, pentru
confirmarea locului ocupat, vor aduce diploma de bacalaureat și
diploma de licență/ adeverința de licență la Secretariat (în cazul în
care nu sunt depuse deja la dosarul de admitere) și vor plăti un avans
din taxa de şcolarizare – 500 lei (parte din taxa de şcolarizare de 3100
lei/an). Chitanţa de achitare a taxei, în copie, se aduce obligatoriu la
Secretariat, până marți, 25 iulie, ora 14:00.
Nu sunt admise chitanțe transmise pe fax. Candidații care nu
vor achita taxa sau nu vor aduce în termenul precizat dovada plății
vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere. Taxa se
achită pe numele candidatului admis, la orice bancă, în contul
Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei: CONT BCR - deschis la sectorul 5 –
RO 51 RNCB 0076010452620069
sau la casieria Universității din București din Bvd. Mihail
Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5 (demisol).
Candidații care nu vor depune documentele menționate mai sus
vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget sau
de la taxă, prin retragerea candidaților declarați
ADMIS sau neconfirmarea locurilor, se
va reface clasamentul, în ordinea descrescătoare
a mediilor și în funcție de opțiunea exprimată –
buget / taxă, până la ocuparea locurilor rămase
disponibile.
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LIST A CANDIDA TI LOR ADMI~I
PE LOCURILE CU T AXA

Nr.crt. Numele
1.

2.
3.
4.

5.
6.

~i

prenumele

Medie admitere

Ciocea I. Ioana Florina

8,00

Niculae I. Elena-Madalina

8,00

Zariosu (Tranca) 0. Violeta Ramona

8,00

Dicu M . Nicoleta

7,66

Lungan(Bancescu) V.O. Cristina-Elena

7,66

Gap~a

6,00

C. loan-Andrei

PRE$EDINTE COMISIE
ADMITERE F ACUL TA TE,
Prof. univ .ctr. Lucian Ciolan

