UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS » DIN GALAŢI

ANUNŢ IMPORTANT
privind înscrierea în anul univ. 2011-2012
a studenţilor din anii II-VI, forma de finanţare cu taxă,
forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă,
ciclul I de studii universitare de licenţă
şi ciclul II de studii universitare de masterat
Pasul 1: În perioada 29.09.2011 – 07.10.2011, studenţii se vor prezenta la Secretariatul facultăţii,
pentru a urma procedura de înscriere în anul univ. 2011/2012 ;
Pasul 2: Studenţii vor consulta avizierul facultăţii pentru a identifica domeniul, grupa şi
subgrupa, situaţia şcolară şi forma de finanţare obţinută după evaluarea performanţelor
academice la sfârşitul anului universitar anterior ;
Pasul 3: De la Secretariatul facultăţii, studenţii vor primi Fişa de înscriere şi Actul adiţional la
contract pentru anul univ. 2011/2012, pe care le vor completa şi le vor înapoia pentru verificare ;
Pasul 4: După verificarea şi ştampilarea la Secretariat a documentelor, studenţii vor primi câte
un exemplar din Actul adiţional la contract, împreună cu adeverinţa cre atestă că au urmat
procedura de înscriere în anul univ. 2011/2012;
Pasul 5: Studenţii care au precazare în cămin se vor prezenta la cămin cu adeverinţa care atestă
calitatea de student, înscris în anul univ. 2011/2012 ;
Pasul 6: După încheierea Actului adiţional la contract pentru anul univ. 2011/2012, studenţii vor plăti
prima rată din taxa de şcolarizare (50% din taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2011/2012), la
sediul Universităţii (Corpul U), sala U 13 (parter) conform graficului afişat la avizierul facultăţii ;
Pasul 7: După completarea de către studenţi a Fişei de înscriere şi a Actului adiţional şi după plata
taxei de şcolarizare, Secretariatul vizează carnetul de student şi legitimaţia de transport;
Pasul 8: Studenţii vor obţine de la Secretariatul facultăţii cupoane pentru călătoria pe calea ferată
cu reducere de 50% la tren accelerat (după un calendar stabilit pentru luna octombrie şi afişat la
avizier).

