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pe anul universitar 2019/2020

1 - Nu se permite bursierilor cu burse cuiturale sâ sustinä teste de aptitudini
academice care se dau la începutul studiilor în fiecare semestru dacä sunt

absolventi ai scolilor din Kuwait sau au sustinut deja teste de abilitäti
academice.
2- Mecanismul propunerii de candidaturi de cätre organele competente din
cadrul facultätilor acreditate în lista de burse culturale: în baza facultätilor
alese, organul care propune candidaturi îsi clasificä toate specialitätile de la

facultatea la care se candideazâ.
3 - Studentii sunt admisi direct în sectiile stiintifice, la specialitätile sau

programele de la toate facultätile în baza mediei echivalente, care se
calculeazä conform ponderiior stabilite si avizate de cätre consiliul

universitätii (cu exceptia facultâtii de stiinte), cu mentiunea cä admiterea
studentului conform candidaturii sale este conditionatä de întrunirea de câtre
acesta a mediei echivalente necesare pentru sectia la care candideazä dupâ
sustinerea testului de aptitudini. Studentul admis la 0 anumitä facultate nu
are voie sä se transfere la 0 altä facultate decât în cazul în care existä locuri
vacante din locurile pentru statul säu în cadrul facultâtii la care vrea sà se

transfere si cu aprobarea organuiui care propune candidatura studentului.
4 - Studentul candidat trebuie sä stabileascâ toate sectiile facultätii la care
candideazä în cererea de înmatriculare, în lumina repartizärii locurilor
alocatc pentru fiecare stat sau organ care propune candidaturi. În cazul în

care studentui nu îndeplineste conditiile de admitere la facultatea la care
candideazâ sau nu reaiizeazä media echivalentà necesarâ pentru
înmatricularea la facultate, candidatura studentului se anuleazä.
5 - Studentul poate candida din nou încä o datà în perioada de depunere a
cererilor de primire de burse culturale, cu conditia sâ existe locuri vacante la
facultatea pentru care candideazä. De asemenea, studentul poate candida la 0
altä facultate, în cazul în care nu realizeazä media echivalentä necesarä la

facultatea pentru care candideazä, cu conditia sa existe la facultatea pentru
care candideazä în moua cerere de înmatriculare.
6. Studentul candidat este obligat sä îndeplineascä conditiile facultätilor
respective.
7. Procentul la absolvirea liceului sä fie de minim 75% (2.75) pentru sectia
realä si 80% (3 puncte) pentru sectia umanistä.



8. Admiterea la urmätoarele facultätile de drept si asistentä medicalä are
loc

numai în primul semestru de studii.
9. Pentru ca studentii candidati la burse care sunt absolventi ai sectiei reale

sâ concureze pe locurile facultàtilor umaniste, ei trebuie sä obtinä minimul

de admitere a studentilor sectiei umaniste în diploma de liceu.

10. Admiterea la universitate este limitatä la absolventii de liceu din
anul de

studii 2018/2019. Pot fi admisi, de asemenea, absoventii anului de studii

2017/2018.
11. Admiterea studentilor rezidenti ilegali este conditionatä de aprobarea
Serviciului central de solutionare a statutului rezidentilor ilegali.
12. Universitatea Kuwait acceptâ urmâtoarele diplome de liceu conform

conditiilor stabilite pentru admiterea absolventilor fiecäreia dintre ele, iar

decanatul pentru admiteri si înscrieri este abilitat sä stabileascä mecanismul

de clasare si calcul al diplomelor care nu au fost mentionate:

l) Diploma de liceu (sistemul unitar) cu cele douà sectii realâ si
umanistâ.

2) Diploma de liceu a Institului religios: absolventii Institutului religios sunt

admisi conform conditiilor de admitere a absolventilor sectiei umaniste

numai la urmätoarele facultäti: Facultatea de drept, Facultatea de educatie,

Facultatea de stiinte sociale. Studentii admisi nu se pot transfera la nici 0 alta

facultate în afara facultätilor sus-mentionate.
3) Diploma de liceu din afara Kuwaitului: este obligatoriu ca diploma

sà fie

recunoscutä si echivalatä de cätre Ministerul Educatiei din Kuwait cu

diploma de liceu kuwaitianä cu cele dcuä sectii realä si umanistä. La

calcularea procentului de liceu, nu se iau în considerare materiile scolare

neacademice din programa scolarä. Procentul de liceu se calculeazà pentru

detinätorii sauditi de diplome de liceu - fie dinâuntrul sau din afara

Regatului Arabiei Saudite — în conformitate cu sistemul în vigoare în Regatul

Arabiei Saudite privind supunerea studençilor la testarea capacitâ‘çilor si

realizärilor prezentatä de Centrul national de mäsurare si evaluare din

învätämântul superior din Regatul Arabiei Saudite pentru calcularea

procentului ponderat cu procentul de liceu, cu mentiunea cä procentul

studentului este calculat în diploma de liceu numai pentru clasa a 3—a de

liceu.
4) Liceul englez: I.G.C.S.E., G.C.S.E., G.C.E. sau similare:

Sunt acceptate actele detinâtorilor acestor diplome conform celor ce

urmeazâ:
a) Promovarea a cel putin opt materii din programa scolarà, din care douä

sau mai multe la nivel avansat complementar (A/S - Level), nivel avansat

complementar superior (I A/S — Level) sau nivel avansat (A — Level), iar

restul la nivel obisnuit (I.G.C.S.E.). Se iau în calcul materiile din programa

scolarä la care studentul obtine califica‘tivul (C) sau mai mare, permitându-se

luarea în calcul a unei singure materii cu calificativul (D), cu condiçia ca
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procentajul acestora sâ nu fie mai mic decât minimul necesar pentru
admiterea la universitate. Aceastâ diplomä trebuie echivalatä de câtre

organele competente din Ministerul Educagiei înainte de prezentarea la

Universitate.
b) Admiterea studentului la universitate este condiçiona‘rä de promovarea de

càtre acesta a tuturor materiilor din programa scolarä necesare, într—un

interval de maxim treizeci gi gase de luni. Nu sunt luate in considerare

materiile care au fost promovate de mai mult decât atât, studentului cerându-

i-se sä le studieze din nou si sä le promoveze încä 0 data.

c) Pentru clasarea studentului ca absolvem al secçiei reale în învâçämântul

liceal, este obligatoriu ca acesta sâ promoveze urmätoarele materii:

matematica, chimia, fizica, biologia si 0 altä materie din çtiin‘çele reale cel

puçin la nivel avansat complementar (A/S-Level). Nu se claseazä

specializarea studentului din punct de vedere gtiinçific7 dacâ acesta nu a

promovat toate materiile de gtiinçe reale din programa scolarâ sus—

mençionate.
d) Pentru luarea în calcul a materiilor limba arabä gi educaçia islamicâ dintre

materiile necesare din programa scolarä, este obligatoriu sä fie promovate
testele prezentate de Ministerul Educaçiei la aceste douä materii.

e) Nu sunt luate în calcul materiile la care studentul a ob;inut calificative

altele decât (A, B, C, D) dintre materiile necesare pentru înmatriculare la

universitate.
î) Nu sunt luate în calcul materiile opçionale sau neacademice (Coranul,

muzica, educaçia fizicä si teatrul) sau materia limba arabä pentru nevorbitorii

de limbâ arabä între materiile necesare.
g) Acceptarea actelor absolventului de liceu englez care îndeplineste toate

condiçiile de admitere la universitate, dar îi lipseçte numai o singurâ materie

pentru a se clasa la specialitatea realä, este condiçionatä de promovarea de

câtre acesta a materiei necesare la Universitatea Kuwait conform regimului

studençilor neînmatriculaÿi într-un singur semestru de studii de la data

depunerii cererii de înmatriculare. În acest caz, i se aplicâ regulile de

admitere în vigoare la depunerea actelor in semestrul anterior. De asemenea,
studentul poate fi scutit de studiul acestei materii, dacä a promovat—o cu

calificativul (C) sau mai mare. În toate cazurile, materia nu este luatä în

calcul la procentajul necesar pentru admitere sau la media sa din

universitate.
h) Studentul poate depune cererea de echivalare a materiilor promovate la

nivelul (A-Level) cu materiile similare de nivelul (100) din ceea ce oferâ

universitatea, dacä a obçinut la acestea calificativul (C) sau mai mare, la

maxim trei materii. Aceste materii nu sunt luate în calcul la media generalä
de la universitate.
i) Procentajul pentru diploma englezà se calculeazä astfel:
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1) Se acordà calificativelor A, B, C, D obtinute de student la materiile de

nivel obisnuit (S, E, I, G, C) urmätoarele procente:
A* = 100%, A = 95%, B = 85%, C = 75%, D = 65%
2) Se adaugä zece procente la ponderile calificativelor obtinute de student la
materiich de nivel avansat (A—Level), nivel avansat complementar (A/S-

Level) sau nivel avansat complementar superior (l A/S-Level) fatä de

ponderile stabilite pentru calificativele la materiile de nivel obisnuit (I, G, C,
S, E).
3) Se adunä procentajul celor mai mari Opt calificative obtinute de student,

avându-se în vedere ca între acestea sä se calculeze cele cinci materii

necesare de la absolventul sectiei reale, iar totalul general se împarte la Opt

materii, pentru calcularea procentajului studentului. Este necesar sa se aibä

în vedere ca procentul final al studentului sä nu fie mai mare de 100%.

5) Liceul american sau similar:
a) Actele lor sunt acceptate cu conditia ca studentul sä fi unnat toti anii de
învätâmânt liceal. În ceea ce priveste studentii care se transferä de la alte

scoli sau sisteme, Decanatul pentru admiteri si înscrieri este abilitat sä
stabileascä materiile care se iau în calcul la mediile lor din cei patru ani

înainte de absolvire, iar situatia lor este evaluatä considerându-se cä detin

diplome de liceu americane.
b) Se aplicä acelasi mecanism la toti cei care se prezintä si care ar fi diferit
de mecanismul aplicat în orice altä institutie de învâtämânt. Aceasta este

baza pe care se stabilesc materiile obligatorii si optionale si traseul lor
academic din punct de vedere al clasificârii în "real" si "umanist".
c) Pentru ca studentul sâ fie considerat absolvent al sectiei reale, este

obligatoriu sä fi promovat urmätoarele materii (cu totalul de o unitate de

studiu pentru fiecare):
(l) Biologia (Biology) cel putin la nivelul anului 1 de liceu
(2) Chimia (Chemistry) cel putin la nivelul anului 11 de liceu
(3) Agebra 2 (Algebra Il) cel putin la nivelul anului 11 de liceu
(4) Fizica (Physics) cel putin la nivelul anului III de liceu
(5) Calcul sau Pre-calcul) cel putin la nivelul anului 111 de liceu

(Calculus or Pre-Calculus)
d) Actele studentului absolvent de liceu american care îndeplineste toate
conditiile de admitere, dar îi lipseste o singurä materie pentru a se clasa la

specialitatea realä, sunt acceptate pânà când va promova materia necesarä la
Universitatea Kuwait, conform regimului studentilor neînmatriculati într—un

singur semestm de studii de la data depunerii cererii de înmatriculare. În

acest caz, i se aplicà regulile de admitere în vigoare la depunerea actelor în
semestrul precedent, iar studentul este scutit de studiul acestei materii, dacä
a promovat—o cu calificativul (C) sau mai mare. Aceastä materie nu este

luatä în calcul la procentajul necesar pentru admitere sau la media sa de la

universitate.



e) Studentul absolvent de liceu american se poate prezenta cu cererea de

echivalare a materiilor promovate la nivelul (AP) cu materiile care le

corespund numai la nivelul (100) la Universitatea Kuwait, dacà studentul a

obtinut la acestea (3 puncte) sau mai mult conform unei scale de (l - 5)

avizate de American College Board, cu obligativitatea de a prezenta un
certificat avizat de acestia, la maxim trei materii.
f) Studentul absolvent de liceu american se poate prezenta cu cerere de

echivalare a materiilor absolvite la nivelul (DP) - (IB) ou materiile similare
numai de nivelul (100) la Universitatea Kuwait, dacä a obtinut la acestea
nota si mai mult la materiile de nivel standard (Standard Level) sau nota 5 si

mai mult la materiile de nivel avansat (Higher Level) conform unei scale de

(l - 7) avizate de câtre International Baccalaureate Organization (IBO), cu

obligativitatea de a prezenta un certificat avizat de cätre acestia, la maxim

trei materii ale studentului în douâ domenii.
g) La echivalarea oricärei materii din cele sus—mentionate ou materiile din

programa Universitätii Kuwait nu se ia în calcul nota studentului la aceastä
materie la media generalä a studentului la universitate.
h) În toate cazurile, cea mai mare medie cumulativä care va fi avizatä pentru
absolventul de liceu american este de (4 puncte) în sistemul de punctaj sau

(100%) în sistemul procentual, iar dacä media va fi mai mare decât atât, nu
se va lua în considerare aceastä märire.

6) Diploma de liceu francez sau similar: cu cele douä sectii real si umanist,
dupâ echivalarea acesteia de cätre Ministerul Educatiei.

* Notà:

Decanatul pentru problemele studentilor transmite Decanatului pentru
admiteri si înscrieri un tabel cu numârul de burse culturale oferite de

Universitatea Kuwait statelor prietene si surori. La admiterea studentului7 el

trebuie sä se inscrie si sä studieze în semestrul de studii în care a fost admis.
În caz contrar, admiterea lui se considerä anulatä, dacä studentul sau organul
care i-a propus candidatura nu depune 0 cerere de amânare a admiterii sale

pentru urinätorul semestru în perioada stabilitä conform calendarului
universitar. În caz contrar, bursa va fi anulatä pentru organul sau statu] care
i-a propus candidatura. Nu poate propune candidatura unui alt student în
locul acestuia pentru a beneficia de bursà în semestrul urmätor decât numai
în cazul în care se prezintà cu 0 cerere de retragere a actelor acestui student
de la universitate în cursul primelor sase sâptämâni de la începerea studiilor.



Testele de aptitudini academice necesare la fiecare facultate
si ponderile stabilite oentru acestea în anul universitar 2019/2020

- Tabelul urmâtor aratä testele necesare pentru fiecare facultate si ponderile stabilite

pentru calcularea acestora în media echivalentä necesarä pentm a concura pe locurile
diverselor facultäti.
- Simbolul (*) înseamnä cä testul este numai pentru stabilirea nivelului si nu se ia în
calcul la media echivalentâ.
- Baza de admitere la toate specialitâtile din cadrul facultäçilor universitâtii este media
echivalentä calculatä conform rezultatelor la testele de aptitudini academice împreunà cu
procentajul de la liceu, cu excepçia specialitätilor de la Facultatea de stiinte, dupâ
îndeplinirea de cätre student a conditiilor minime de admitere la universitate, în cazul în

care facultatea nu pune conditia unui procent mai mare sau a unei anumie medii
echivalente.

Facultatea Ponderea Ponderea Ponderea Ponderea Ponderea Conditii
testului testului de testului testului diplomei suplimentare
de limba matematicä de de limba de liceu pt. a concura
englezä chimie arabâ pe locurile

facultätii

Medicinä 15% 10% 10% - 65% 85% Si mflï "“…
la diploma de

liccu

Stomatologie 15% 10% 10% - 65% 35% 9 mai "…“
la diplome de

liceu

Farmacie 15% 10% 10% — 65% 30% si mai “…"
la diploma de

liceu

Sânätate publicä 20% 15% - - 65% 75% 51 mai “…“
la diploma de

liccu

Stiinte de asistentä 15% 10% 10% - 65% 80% _Si mai "…“

dicalä
la dipl0ma de

me liccu

Inginerie si petrol 15% 20% * - 65% Me_d‘_e °°’“”'°"“‘
’ minimä de 78%,

50% la tiecare les!

Arhitecturâ ] 5% 15% * - 70%

Stiintele vietii 15% 15% — — 70%
Stiinte administrative 15% 15% . - 70% 50% si mai mult

la testul de limba
englczà

Educatia (real) 7,5% 7,5% * 5% 80% .
”?…“."ma

’
mtervmlui dc dupä

admitere

Educatia (uman) 10% - — 10% 80% _

P“?“‘°Y…“
’

mlcrvnllu1de dupä
admitere

Drept - - - 10% 90%
' _ _ _

0 0 Pt. seciia de
L1tere 15 A) 85 A)

francezä 50% si
mai mull la test…
de limba francezâ

Litere secçia de englezä 15% - - - 85%

Legislatia islamicâ - - — 15% 85%

Stiinte sociale - — - 10% 90% _

"‘°‘,“°Y“‘°°
‘ ’

intervtului dupä
admilerea la
specialitatea
scrviciul civil

Pentrumai multe informatii, puteti consulta site-ul nostru: http://registrar.ku.edu.kw
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*Documentele necesare

l. Cererea de înscriere în original
2. Diploma de liceu necesarä:
— Diploma de liceu în original (din Statul Kuwait)
- Diploma de liceu în original sau duplicat avizat de Ministerul de Externe
kuwaitian (din afara Statului Kuwait)
3. Certificatul de echivalare a liceului de la Directia de învätàmânt particular
din cadrul Ministerului Educatiei din Kuwait pentru diplomele din afara
Statului Kuwait.
4. Copia pasaportului.
5. Cardul de identitate în original si 0 copie — dacä existâ.
6. Studentii rezidenti ilegali trebuie sä prezinte urmätoarele documente:
— Cardul de securitate în original, în vigoare.
- O adresâ de la Serviciul central de solutionare a statutului rezidentilor
ilegali care confirmä cä studentul se aflä în evidentele sale.
7. Fotografii (2 buc.)
8. Nota de candidaturä de la Decanatul de pentru problemele studentilor.
(Se respinge cererea de înscriere incompletä sau care nu intruneçte conditiile
generale sau speciale de admitere si se retumeazä la Decanatul pentru
problemele studentilor).

Pentru mai multe informatii, rugäm accesati site-ul nostm:
registrar.ku.edu.kw


