
УНІВЕРСИТЕТ АРХІТЕКТУРИ ТА УРБАНІСТИКИ ТЕА "ІОН МІНКУ" -
БУХАРЕСТ

ОРГАНІЗАТОР ВСТУПНОГО КОНКУРСУ НА І КУРС 2022/2023 н.р.
Факультет Архітектури,

Факультет внутрішньої Архітектури,
Факультет Урбаністики

для кандидатів етнічних румунів з інших країн – румунів, для кандидатів-біженців
з України та іноземців із третіх країн ЄС

РЕЄСТРАЦІЯ для проходження практичного іспиту:
Реєстрація іноземних кандидатів з третіх країн ЄС здійснюється за посиланням
https://admitere.uauim.ro/inscriere і залежить від позитивного висновку Міністерства
освіти, який буде отримано шляхом подання файлу кандидата до MO

Четвер – 15.09.2022
П'ятниця – 16.09.2022
Реєстрація відбуватиметься за адресою https://admitere.uauim.ro/inscriere

ПРОВЕДЕННЯ ВИБІРКОВОГО ТЕСТУ (усного іспиту) з мовних навичок -
Англійська мова - для кандидатів, які обрали спеціалізацію Архітектура - Англійська
мова 
Результат іспиту = Допущена/Відхилена кваліфікація
Понеділок - 19.09.2022

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ТЕСТУ:
 вівторок - 20.09.2022 р.

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНИХ ТЕСТІВ ТА ПОДАЧА НА
БУДЬ-ЯКІ КОНКУРСИ:
Середа – 21.09.2022
Обговорення комісії, призначеної для розгляду можливих апеляцій, та відображення
рішень, прийнятих комісією, призначеною для аналізу можливих апеляцій
Четвер – 22.09.2022

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ, ОГОЛОШЕНИХ НА ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ
2022/2023 УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РОКУ:
Понеділок - 26.09.2022

Прийом на магістратуру та докторантуру відбуватиметься за затвердженим
календарем прийому румунських кандидатів.
       
Прийом кандидатів, іноземних кандидатів з третіх країн ЄС, відповідно для етнічних
румунів з інших країн та для кандидатів-біженців з України буде організовано
відповідно до:
1. Закон про національну освіту № 1/2011 з подальшими змінами та доповненнями
2. Постанова Уряду № 44/2016 щодо організації та діяльності Національної Міносвіти
та Наукових Досліджень
3. Наказ Міністерства Народної Освіти №. 6.102/2016 від 15.12.2016 на затвердження



Методології кадрів щодо організації прийому на бакалаврат університетських циклів
навчання, автор ступеня магістра та доктора наук з подальшими змінами та
доповненнями
4. Наказ № 4205/06.05.2020 щодо внесення змін до деяких положень додатку до наказу
Міністра національної освіти та наукових досліджень №. 6.102/2016 від 15.12.2016 про
затвердження Основної Методології організації прийому до бакалаврату, магістратури
та докторантури з подальшими змінами та доповненнями.
5. Наказ № № 3102/2022 про затвердження Методології кадрів організації прийому на
бакалаврський, магістерський та докторський цикли університетського навчання,
6. Наказ № 4267/841/2020 щодо встановлення заходів із запобігання та боротьби із
захворюваннями SARS-CoV-2 у навчальних підрозділах/закладах, державних установах
та всіх структурах, що перебувають у підпорядкуванні чи координації Міністерства
освіти та науки.
7. НАКАЗ № № 3473/2017 від 17.03.2017 про затвердження Методології прийому на
навчання та навчання іноземних громадян з 2017-2018 навчального/вузівського року з
подальшими змінами та доповненнями.
8. ПРИКМЕТА № 3900/ 16.05.2017 МЕТОДОЛОГІЯ навчання для румунів з інших
країн державної вищої освіти в Румунії, на місцях навчання без сплати за навчання, але
зі стипендією, та відповідно, без сплати за навчання, і без стипендії , починаючи з
2017-2018 навчального року, з наступними змінами та доповненнями
9. Наказ міністра освіти № 3325/2022 щодо заповнення додатку до наказу Міністра
освіти № 5.140/2019 про затвердження Методології щодо академічної мобільності
студентів
10. Адреса Міносвіти №. 138/ГП// 09.08.2022
11. Адреса Міносвіти №. DGRIAE - 474/ CMJ/3 березня 2022 р. щодо завершення
з додатковими деталями щодо застосування наказу міністра освіти № 3325/2022
12. Методологія організації прийому на 2022-2023 н.р.
13. Методологія проведення конкурсу на перший курс магістратури факультету
урбаністики 2022-2023 н.р.
14. Методологія організації конкурсу на вступ до докторантури U.A.U.I.M. (Університет
Архітектури та Урбаністики «Іон Мінку»

              


