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Ordin J{b 0?-A
din 25.06.2021

ctt privire la snbilirea termenilor de organizare si des/d$urare

a admiterii la srudii ntperioare de licenyd (ciclul I)
tn cadrul LIAM pentnr anul de ,vrudii 2021-2022

in conformitate cu Regulamenntl tle organizare Si desJdsurare a admiterii la sudii

sttperioare tle licenyd (ciclul I) in in,sritufiile de invdldmdnt superior din Republica Moldova,

aprobat prin ordinul Ministerului Educa(iei, Culturii $i Cercetdrii nr.64l din 31.05.2021 Ei

hot[ririi'senatului uAM din 25 iunie 2021 cu Privire la stabilirea lermenelor de organizare si

tlesJdsurare a admiterii la sutdii stqterioare cle licenld,in scopul organizErii eficiente a procesului

de admitere in UAM, pentru anulde studii 2021 -2022, emit urmltorul
Ordin:

A stabili termenele de organizare gi desfrgurare a admiterii la studii superioare de licen[[

(ciclul I) in cadrul UAM, pentru anul de studii 2021 -2022, dup[ cum urmeaz6:

Turul I, Preliminar
o Afiqarea ofertei de studii pentru anul universitar 2021-2022: piind la 01 iulie 2021;

o Depunerea online a Dosarului pentru concursul de admitere: 01-18 iulie 2021;

Turul II, de bazi
o Depunerea online a Dosarului pentru concursul de admitere: 19 iulie - 30 iulie 2021:

o Anun{area rezvltatelor intermediare: 03 august 2021:

o Depune rea etapizatha documentelor in original la rnstitulia aleasS: 04 ' 10 august 2021,

o Anun{area rezultatelor finale ale turului I9i ll: l2 august 2021.

Turul III, suPlimentar
. Afi$area locurilor neacoperite pentru anul universitar 2021-2022', 16 august 2021;

o Depunerea Dosarului pentru concursul de admitere: l6-30 august 2A2l:

o Anun{area rezultatelor finale ale turului III: 31 august 2021.

Controlul asupra execut6rii prevederilor prezentului ordin se pune in sarcina dnei Coptilel

Valentina, dr., conf. univ., a dnei Lisii Aliona, dr., conf. univ., qi a dlui Ugbo Jonbull,

Preqedintele Senatului UAM AVORNIC
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Exeartat: (azaniiOlesea, ;ef Seclia '\rudii

'hab., prof. univ.

asistent universitar, Secretari responsabili admiterea2O2l


