Portalul pentru inscrierea studentilor straini
 ghidul utilizatorului 

Inregistrare
Aplicantii isi pot crea un cont accesand adresa h
ttp://registration.umfiasi.ro/signup
. Va trebui sa
introduceti o adresa de email valida, unde veti primi parola pentru contul dumneavoastra.

Autentificare
Dupa finalizarea pasului de “Inregistrare”, aplicantii se pot autentifica la adresa
http://registration.umfiasi.ro/
folosind “numele de utilizator” si “parola” primite prin email.

Pagina utilizatorului
Din “Pagina utilizatorului” (
http://registration.umfiasi.ro/user_page
) aveti acces la aplicatiile
dumneavostra “Active” si “In Lucru”.

Timiterea unei aplicatii
Puteti crea o noua aplicatie executand click pe “APLICATIE NOUA” din “Pagina Utilizatorului”.
Procesul de trimitere a unei aplicatii cuprinde 6 pasi:
● Pasul 1  Informatii personale: va trebui sa completati mai multe campuri;
● Pasul 2  Studii: va trebui sa completati mai multe campuri si sa incarcati documente
scanate, cu referire la studiile dumneavoastra;
● Pasul 3  Informatii despre inscriere: va trebui sa alegeti o Facultate, un Domeniu si o
Specializare din lista celor disponibile pe portal;
● Pasul 4  Documente: va trebui sa incarcati mai multe documente scanate (enumerate in
Metodologie)
● Pasul 5  Scrisoare de Intentie: va trebui sa scrieti o scrisoare de intentie (de maxim
2500 de catactere)
● Pasul 6  Verificarea aplicatiei: vi se va cere sa verificati aplicatia care a fost generata si
sa fiti de acord sa o trimiteti.
La finalizarea oricauia dintre acesti pasi, aplicatia dumneavoastra este salvata intro stare de “in
lucru” si poate fi continuata ulterior. Puteti face asta executand click pe “continuare” din “Pagina
utilizatorului” sub categoria “Aplicatii in Lucru”.
Dupa finalizarea pasului de “Verificare a aplicatiei” aplicatia dumneavoastra va fi considerata
trimisa si va aparea listata in “Pagina utilizatorului” sub categoria “Aplicatii Active”.
Atentie!: Dupa finalizarea(trimiterea) tuturor aplicatiilor aflate “in lucru” veti putea crea una noua.
Atentie!: Fiecare aplicant poate trimite maxim 3 aplicatii.

Actualizarea unei aplicatii
In decursul procesului de aplicare, poate fi necesar sa actualizati una dintre aplicatii:
 daca vi sa cerut acest lucru de catre unul dintre evaluatori;
 daca doriti sa actualizati informatiile completate la unul dintre pasii anteriori.
Orice pas intermediar din procesul de aplicare poate fi accesat navigand inapoi folosind butonul
“Inapoi” localizat in partea stanga la baza paginii aplicatiei.
Atentie!: numai aplicatiile “in lucru” pot fi actualizate.
Atentie!: aplicatiile “active” pot fi trecute “in lucru” din “Pagina utilizatorului” folosind butonul
“modifica” din dreptul fiecarei aplicatii listate sub categoria “Aplicatii active”.

Resetarea parolei
Daca este necesar sa resetati parola contului dumneavostra va rugam sa accesati
http://registration.umfiasi.ro/signup
si sa introduceti adresa de email.
Pagina va afisa eroarea: “adresa de email este deja inregistrata” si un link “RETRIMITE” pe care
veti putea executa click pentru a primi prin email “numele de utilizator” si “parola” pe care le veti
putea folosi pentru a va accesa contul.

Suport
In cazul in care intampinati orice probleme in decursul procesului de inregistrare/aplicare, va
rugam sa contactati echipa de suport la adresa: registration@mail.umfiasi.ro

