ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2017
Universitatea ,,Apollonia” din Iași organizează sesiunea de admitere Iulie 2017 la
programele de studii de licență, conform HG. Nr. 140/ 2017, după cum urmează:
Facultatea de Medicină Dentară
Tehnică Dentară

Acreditată

25 locuri

Asistență Medicală Generală

Autorizată

40 locuri

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Autorizată

20 locuri

Facultatea de Științe ale Comunicării
Jurnalism

Acreditată

25 locuri

Comunicare și Relații Publice

Acreditată

25 locuri

Înscrierile vor avea loc în perioada 10-29 iulie 2017, zilnic, între orele 800-2000, la
sediul Universității ,,Apollonia” din Str. Muzicii nr. 2, Iași, telefon 0332882491/ 0771597293,
e-mail: secretariat@univapollonia.ro .
Dosarul candidaților trebuie să cuprindă:
-

cererea de înscriere tip;

-

diploma de bacalaureat în original și copie;

-

foaie matricolă liceu ;

-

certificatul de naștere și de căsătorie (dacă este cazul) în copii legalizate;

-

copie după carte de identitate;

-

trei fotografii tip buletin ¾ (pe hârtie mată);

-

adeverință medicală tip eliberată de către medicul de familie;

-

fișă de date personale (se completează la înscriere);

-

dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 42 de euro (echivalent).

Examenul de admitere va avea loc în data de 31 iulie 2017, la același sediu, conform
unei programări a candidaților ce va fi afișată la avizierul universității, precum și pe site
(www.univapollonia.ro), cu 24 de ore înainte de desfășurarea probelor.
Examenul va consta din următoarele probe :
Facultatea de Medicină Dentară
A.

Probă scrisă test (Anatomia și fiziologia omului)

B.

Interviu

Facultatea de Științe ale Comunicării
A.

Probă scrisă test (Limba română)

B.

Interviu

Media rezultatelor celor două probe reprezintă 75% din valoarea punctajului final, 25%
din punctaj fiind reprezentat de media examenului de bacalaureat.
Rezultatele finale se vor afișa în 24 de ore de la încheierea ultimei probe.
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