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Înscrieri sesiunea I, între orele 900-1700 (de luni până vineri)
şi între orele 900-1300 (sâmbăta)

01.07.2020 –
11.09.2020

Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I *

11.09.2020

Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de
școlarizare

12.09.2020 –
16.09.2020

Înscrieri sesiunea a II-a, între orele 900-1700 (de luni până vineri) şi
între orele 900-1300 (sâmbăta) **

12.09.2020 –
30.09.2020

Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a

30.09.2020

Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de
școlarizare (pentru candidații admiși în sesiunea a II-a)

30.09.2020

Depunerea diplomelor/adeverinţelor de licenţă în copie simplă
certificată

Până la data de
30.09.2020

Restituirea dosarelor, la cerere ***

Până la data de
30.09.2020

Înmatricularea în anul I

01.10.2020

* In cazul ın
̂ care la un program de master se ın
̂ scrie un numă r mai mare de candidați decâ t
numă rul de locuri aprobate pentru ș colarizare, se va organiza interviu (probă orală ), ın
̂ data de
14.09.2020.
** Sesiunea a II-a se va desfă ș ura numai pentru locurile ră mase neocupate din sesiunea I.
*** Studenților masteranzi ın
̂ scriș i ın
̂ anul I care solicită retragerea ın
̂ ainte de 1 octombrie
2020 ș i au achitat prima tranș ă din taxa anuală de ș colarizare, li se va restitui integral suma
achitată . Taxa anuală de ș colarizare achitată nu se restituie studenților masteranzi care solicită
retragerea după ın
̂ ceperea anului universitar.

http://admitere.univnt.ro
www.univnt.ro
www.facebook.com/univnt

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul universităţii:
Calea Văcăreşti nr. 185, Sector 4, Bucureşti
Telefon 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.89.58
Fax: 021 330 86.06; 021 330.86.30; 021 330.82.63
E-mail: secretariat@univnt.ro

