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 Unde găsesc informaţii generale despre  
 Universitate şi despre programele de  
 studii?

Pentru informaţii generale şi pentru informaţii despre 
programele de studii, desfăşurarea studiilor şi condiţiile de 
admitere, este recomandabil să accesezi paginile de web 
ale Universităţii Viadrina, şi anume:
-  pagina de start a Universităţii
 www.europa-uni.de
-  pagina Facultăţii de Studii Economice
 www.wiwi.europa-uni.de
-  pagina Facultăţii de Studii Culturale
 www.kuwi.europa-uni.de
-  pagina Facultăţii de Studii Juridice 
 www.rewi.europa-uni.de
-  sau să te adresezi coordonatorilor pentru candidaţii din  
 străinătate din cadrul Departamentului Internaţional: 
 Bernd Klugert, international@europa-uni.de, 
 Tel.: +49-335-5534 2328
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 Ce tip de diplomă de bacalaureat este  
 necesară pentru a putea candida la  
 Viadrina?

Pentru a putea studia este necesară diploma de 
bacalaureat. Dacă ai obţinut diploma de bacalaureat la 
un liceu cu profil teoretic, poţi candida direct pentru toate 
profilurile de studii.
Dacă ai obţinut diploma de bacalaureat la un liceu cu alt 
profil decât cel teoretic (profil mecanic, economic, etc.), 
atunci deţii o diplomă de bacalaureat de specialitate şi 
poţi candida doar pentru acele profiluri care corespund 
orientării liceului absolvit. 
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 Ce deosebiri există între diplomele de
 bacalaureat mai vechi şi cele mai noi?

În diplomele mai vechi este menţionat profilul liceului 
absolvit (profilul teoretic, mecanic, economic, etc.), în 
diplomele mai noi această menţiune lipseşte. De aceea, pe 
lângă diploma de bacalaureat trebuie să prezinţi şi foaia 
matricolă.

Atât diplomele vechi cât şi cele noi sunt în aceeaşi măsură 
valabile pentru a asigura accesul la studii la Universitatea 
Viadrina. 
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 Trebuie să dau examen de admitere pentru
 Universitatea Viadrina?

Nu.
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 Cât costă studiile la Viadrina?

Universitatea Viadrina nu percepe taxe de studii. 
Semestrial se plăteşte o contribuţie de 220,- Euro, în care 
este inclus, printre altele, abonamentul semestrial pentru 
transportul public din Brandenburg şi Berlin.
Pentru a-ţi finanţa (parţial) studiile, poţi solicita o bursă. 
Detalii găseşti pe pagina de web www.europa-uni.de/de/
studium/finanzierung/stipendien/index.html
De asemenea, pe pagina de Internet a Serviciului German 
pentru Schimburi Academice (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst – DAAD) există o bază de date pentru 
bursieri. De acolo poţi afla ce alte burse există pentru 
studenţii din România.
www.daad.de/deutschland/stipendium/de
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 Unde pot găsi formularul de înscriere?

Dacă doreşti să studiezi într-un program de studii de 
licenţă, trebuie sa aplici prin UNI-ASSIST e.V.: 
www.uni-assist.de. Acolo primeşti online formularul de 
înscriere. Formularul completat trebuie trimis atât online, 
cât şi pe cale poştala la UNI-ASSIST.
Atenţie: unele programe de studii (de ex. Ştiinţe juridice, 
Diploma de Drept) necesită registrare suplimentară la 
adresa: www.hochschulstart.de. Mai multe informaţii se 
găsesc la adresele www.hochschulstart.de şi 
www.uni-assist.de.
Interesenţii pentru programe universitare de masterat folo-
sesc portalul online de candidatură al universităţii Europa-
Universität: https://viacampus.europa-uni.de.
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 Ce documente sunt necesare pentru a fi  
 admis la Universitatea Viadrina?

- formularul de cerere completat, printat şi semnat (respectiv  
 pentru candidaţii studiilor universitare de masterat scrisoarea  
 de intenţie intitulată “Bewerbung um einen Studienplatz“)
- Copie legalizată a diplomei de bacalaureat 
- Traducere autorizată a diplomei de bacalaureat   
 (efectuată de un traducător autorizat)
- Copie legalizată a foii matricole precum şi traducere  
 autorizată a acesteia
- Copie legalizată şi traducere autorizată a diplomei de absolvire
 a facultăţii, în cazul în care îţi depui dosarul pentru masterat
- Atestat privind cunoştinţele de limba germană (sau de limba 
 engleză, în cazul în care doreşti să urmezi un studiu cu 
 limba de predare engleză)
- Confirmare din partea Facultăţii respective, a Universităţii 
  Viadrina (numai în cazul în care doreşti să intri direct  
 într-un an superior de studii)
- Copie a paşaportului (numai paginile conţinând numele,  
 prenumele, data naşterii, locul naşterii şi cetăţenia)
- O fotografie color tip paşaport
- În cazul dosarelor depuse prin intermediul UNI-ASSIST,  
 dovada privind achitarea taxei de procesare.
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 Care sunt datele-limită pentru 
 depunerea dosarului?

Dacă vrei să începi studiile în semestrul întâi, dosarul 
conţinând toate documentele necesare trebuie depus la 
biroul corespunzător până cel târziu la data de 15 iulie. Pot 
fi depuse dosare pentru oricare dintre profilurile de studii. 
Atenţie: pentru masteratele la anumite profiluri, datele-
limită de depunere a dosarelor sunt diferite.
Dacă vrei să începi studiile în semestrul doi, dosarul 
conţinând toate documentele necesare trebuie depus la 
biroul corespunzător până cel târziu la data de 15 ianuarie. 
Poţi să începi studiile în al doilea semestru numai în cadrul 
Facultătii de Studii Culturale (Bachelor), precum şi în 
cadrul masteratelor la anumite profiluri.

Nu uita: datele-limită menţionate aici sunt definitive, 
ceea ce înseamnă că dosarele recepţionate după data 
respectivă nu mai sunt luate în considerare. Dosarele 
trebuie să fie recepţionate până la data respectivă, Nu se 
ia în considerare data poştei.
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 Unde trebuie depus dosarul?

Universitatea Viadrina a însărcinată organizaţia UNI-
ASSIST cu verificarea şi atestarea dosarelor candidaţilor 
străini pentru studiile de Bachelor. Prin urmare, trimite 
dosarul complet pe adresa: 
Europa-Universität Viadrina, c/o UNI-ASSIST e.V.
Helmholtzstraße 2 – 9
D-10578 Berlin
Taxa de procesare a dosarului este la ora actuală de 43,- Euro.
Nu uita că dosarul tău trebuie să ajungă la UNI-ASSIST 
până la datele-limită menţionate mai sus. Detalii despre 
UNI-ASSIST şi despre procedura de pregătire a dosarului, 
precum şi formularele necesare se găsesc pe pagina de 
web www.uni-assist.de Mai multe informaţii găseşti aici.
www.europa-uni.de/de/internationales/interessenten/be-
werbung/master.html
In cazul în care ai absolvit deja un program de studii uni-
versitare şi doreşti să îţi continui studiile într-un program de 
studii de masterat, procedura de candidatura va decurge 
prin https://viacampus.europa-uni.de unde vei putea trimite 
dosarul de candidatura direct la universitatea Europa-
Universität Viadrina.
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 Unde pot fi legalizate copiile documentelor 
 necesare?

Copiile documentelor pot fi legalizate:

- La Ambasada Germaniei sau la unul dintre Consulatele  
 Germaniei din România
- La o şcoală din România
- La o universitate din România
- La un notar

Copiile documentelor nu pot fi legalizate de Universitatea 
Viadrina.
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 Unde pot fi traduse copiile documentelor?

Pentru aceasta trebuie să te adresezi unui traducător 
autorizat. Atenţie: oricât de bine ai şti limba germană, 
traducerile nu le poţi efectua tu însuţi. Deasemenea, nu 
uita că traducătorul nu poate efectua legalizarea unor 
documente. Ai nevoie întotdeauna de două documente: 
copie legalizată şi traducere autorizată.
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 Care este criteriul de admitere a   
 studenţilor?

La Universitatea Viadrina există pentru anumite programe 
de studiu un aşa-numit “Numerus Clausus”, ceea ce 
înseamnă că nu există decât un număr limitat de locuri. 
În aceste cazuri, criteriul de selecţie îl constituie media la 
bacalaureat. Cu cât media este mai mare, cu atât creşte 
probabilitatea de a fi admis.

12



 Cum este transpusă media din sistemul de  
 notare românesc în cel german?

Există o formulă general valabilă în toată Republica 
Federală Germania pentru transpunerea tuturor sistemelor 
de notare şcolară străine.
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 Ce atestate trebuie să prezint privind  
 cunoştinţele de limbă?

Dacă doreşti să urmezi studiile de bază la profilurile Studii 
Culturale, Ştiinţe Juridice, Drept German şi Polonez, Drept 
şi Economie | Economie şi Drept, Administrarea Afacerilor 
Internaţionale sau doreşti să urmezi un masterat, trebuie să ai 
un atestat privind cunoştinţele de limba germană.
-  Pentru aceasta poţi să dai testul DSH la o universitate din  
 Germania (DSH = Deutsche Sprachprüfung für den Hoch- 
 schulzugang – Test de limba germană pentru admiterea la  
 facultate). Poţi să dai acest test direct la Universitatea 
 Viadrina. Centrul de Limbi al Universităţii Europene Viadrina  
 oferă un curs de pregătire pentru acest test. Informaţii despre  
 testul DSH vei primi odată cu decizia privind admiterea la 
 Universitate. 
 Pentru informaţii suplimentare accesează pagina de 
 Internet a Centrului de Limbi: 
 www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/deutsch
-  În locul testului DSH poţi da TestDaF (Test Deutsch als  
 Fremdsprache – Testul de Germană ca limbă străină). Acest  
 test îl poţi da la unul dintre institutele TestDaF din întreaga  
 lume. Amănunte găseşti pe pagina de Internet 
 www.testdaf.de. Pentru a putea studia la Universitatea 
 Viadrina este necesar să fi obţinut la toate cele patru etape  
 ale examenului cel puţin nivelul TDN 4.
-  Dacă ai absolvit cu success testul Deutsche Sprachdiplom  
 der Kultusministerkonferenz, Stufe II (DSD II C1) – Diploma  
 de limba germană a Miniştrilor Culturii, Nivel C1 (DSDII) – nu  
 mai este necesar nici un alt test de limbă.
-  Examenul C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS)  
 a Institutului Goethe, de asemenea, eliberata de catre DSH.  
 (Certificatul Goethe C2: GDS inlocuieste Zentrale Ober- 
 stufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)  
 şi Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). ZOP, KDS şi 
 GDS vor fi acceptate doar până la 31.12.2016 ca teste 
 eliberatoare.)
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 Ce acte sunt necesare pentru atestarea  
 cunoştinţelor de limba engleză?

Dacă doreşti să studiezi International Business Administration 
trebuie să prezinţi documente care să ateste cunoştinţele 
tale de limba engleză. Aceasta este posibil dacă ai dovada 
promovării examenului TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language – Test de Engleză ca Limbă Străină) cu următorul 
punctaj minim:
internet-based Test    80 puncte
Informaţii detaliate găseşti aici: 
www.ets.org/toefl
În locul examenului TOEFL sunt valabile şi următoarele teste
-  IELTS (International Language Testing System): cel puţin 
 6.5 în fiecare secţiune (doar in formatul Academic)
 www.ielts.org 
-  Cambridge English Advanced: cel puţin A sau Cambridge  
 English First: cel puţin C.
 www.cambridgeesol.org/
-  TOEIC – Listening: 400-485 puncte, Reading: 385-450 puncte
 www.etsglobal.org/Global/Eng/Tests-Preparation/The-TOEIC- 
 Tests 
 Dacă eşti în posesia altor atestate privind cunoştinţele de  
 limba engleză, ia legătura cu un reprezentant al Facultăţii  
 respective: iba@europa-uni.de 
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 Ce asigurări trebuie să am?

Pentru a te putea înscrie la Universitatea Viadrina, ai 
nevoie de o asigurare medicală germană. Asigurarea 
medicală acoperă costurile consultaţiilor medicale, ale 
spitalizărilor şi ale medicamentelor. După sosirea în 
Frankfurt trebuie să închei o astfel de asigurare cu o casă 
de asigurări de sănătate. Costul asigurării este la ora 
actuală de circa 80,- Euro pe lună.
În calitate de cetăţean al Uniunii Europene este posibil să 
fii scutit de obligaţia de a încheia o asigurare de sănătate 
în Germania. În acest caz, însă, trebuie să aduci cu tine 
eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate din ţara ta sau 
Cartea de Asigurare de Sănătate Europeană.
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 Cine decide asupra admiterii mele la  
 studii?

Dacă în urma verificării dosarului tău de către UNI-ASSIST 
rezultă că îndeplineşti criteriile formale de admitere, 
dosarul este trimis mai departe spre procesare Universităţii 
Viadrina.

Decizia asupra admiterii este luată în mod exclusiv la 
Universitatea Viadrina.
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 Am nevoie de viză pentru intrarea în  
 Germania?

Nu. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană dispare 
obligativitatea de a solicita o viză de studii pentru a putea 
intra în Germania.
Informaţii despre prevederile în vigoare relativ la regimul 
privino străinii în Germania găseşti aici:  
www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/beauftragte/
auslaender/
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Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

www.europa-uni.de


