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I. PRECIZĂRI   PRELIMINARE 

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Științe Politice, 

Filosofie și Științe ale Comunicării (FSPFSC) din cadrul UVT se organizează în 

conformitate cu prevederile: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare; Hotărârea de Guvern 966/2009; Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3313/2012 privind cadrul 

general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013 (publicat in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 164 din 13/03/2012); hotărârea Senatului UVT din 12.04.2012 de aprobare a 

Regulamentului cadru de organizare și desfășurare a Admiterii în ciclul de studii 

universitare de licență 2012/2013. 

Art. 2. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de 

licenţă, la specializările / programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau 

acreditate în cadrul UVT, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 3. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu 

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 

(2) Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licență:  

 cetățenii români absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 

diplomă echivalentă cu aceasta;  

 cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului 

Economic European şi ai Confederației Elvețiene, care posedă Adeverință de 

recunoaștere a studiilor emisă de CNRED, în aceleaşi condiții prevăzute de lege pentru 

cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare (Anexa 3).  

 cetățenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, 

Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat 

pe locurile bugetate repartizate de MECTS pentru această categorie sau pe locuri cu taxă, 

dar numai la specializările acreditate (Anexa 4);  

 cetățenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, care au absolvit liceul 

în România, vor candida în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate sau 

pe locuri cu taxă, iar cetățenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, 

absolvenți ai unor licee din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere 

numai prin centrele de selecție, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate 

cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetățeniilor din Republica Moldova 



valabilă pentru anul universitar 2012/2013, sau pot opta pentru un loc cu taxă în lei, dar 

numai la specializările acreditate (Anexa 4);  

 cetățenii români de etnie romă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii 

români, pe locuri bugetate repartizate de MECTS sau pe locuri cu taxă;  

 Absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în limita a 5 

locuri bugetate la UVT; 

 cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene, se pot înscrie la concursul de 

admitere pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România 

eliberată de MECTS (Anexa 5).  

 recunoaşterea studiilor efectuate de către cetățenii străini și de către cetățenii români se 

va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de 

recunoaştere a studiilor.  

 

Art. 4. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență cu predare în limba română, 

cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 

română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între UVT și alte 

instituţii de învăţământ superior acreditate. 

(2) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine 

obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.  

 

Art. 5. (1) La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează 

o Comisie de Admitere condusă de Decanul facultăţii, comisie în cadrul căreia va fi numită și 

Comisia de soluționare a contestațiilor.  

(2) din Comisia de Admitere fac parte:  câte un reprezentant al fiecărui Domeniu de licență, 

Decanul facultății, Prodecanul responsabil cu Admiterea și Directorii de Departamente. 

(3) Comisia de Contestații va fi desemnată de către Comisia de Admitere și va fi alcătuită 

din câte un reprezentant al fiecărui Departament al facultății și coordonată de Prodecanul 

responsabil cu Admiterea.  

(4) Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de admitere 

revine Comisiei de admitere a facultăţii. 

 

 

II. DOMENII DE LICENȚĂ, SPECIALIZĂRI, CIFRĂ DE ŞCOLARIZARE ŞI 

COMPETENŢE 

 

Art. 6. Admiterea în ciclul de studii universitare de licență la FSPFSC se organizează pe locuri:  

 finanțate de la bugetul de stat = bugetate (învățământ de zi) 

 cu taxă (învățământ de zi).  

Art. 7 (1) Concursul de admitere pentru anul universitar 2012-2013 la ciclul de studii universitare 

de licenţă se desfăşoară pe bază de Dosare de concurs.  

(2) Concursul se desfăşoară pentru următoarele domenii de studiu și specializări (forma Zi – 

3 ani):  

 

 

 

 

 

 



Domeniu de 

licență 

Specializare Cifră de 

școlarizare 

conform 

ARACIS 

Locuri bugetate  Locuri cu taxă 

1. Ştiinţe Politice  

 

Ştiinţe Politice 

(acreditată) 

 

100 22 78 

2. Relaţii 

Internaţionale 

şi Studii 

Europene 

Linia de predare în 

limba Română 

(acreditată) 

100 42 58 

Linia de Predare în 

limba Germană 

(acreditată) 

70 18 32 

3. Filosofie Filosofie 

(acreditată) 

25 18 7 

4. Științe ale 

Comunicării 

Comunicare şi 

relaţii publice 

(acreditată) 

 

100 35 65 

Jurnalism 

(acreditată) 

 

50 30 20 

Publicitate 

(autorizată)  

50 20 30 

Științe ale 

informării și 

documentării 

(acreditată) 

50 15 35 

 

 

Art. 8. Domeniile și specializările de studii din cadrul FSPFSC oferă absolvenților următoarele 

competențe (conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior) și ocupații 

posibile (conform Codului Ocupațiilor din România): 

 

Domeniu Specializare Competențe 

profesionale 

Competențe 

transversale 

Ocupații posibile 

pentru deținătorul 

diplomei (coduri 

COR + propuneri 

noi) 

Științe Politice Științe Politice  Aplicarea 
fundamentelor teoriilor 

sociale si politice în 

întelegerea, analizarea si 
evaluarea organizării 

socio-politice  

 Elaborarea şi 
gestionarea proiectelor, 
planurilor, programelor şi 

acţiunilor social- politice  

 Utilizarea 
metodologiilor de analiză 

a sistemelor social- 

politice 

 Proiectarea de 
strategii politice în 

contexte locale, regionale, 

nationale si globale 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Gestionarea 
informaţiilor specifice 

rezolvării sarcinilor 

Politolog - 244304; Comentator 

publicist - 245102; Editorialist - 
245108; 

 

+  alte ocupații propuse: 
analist politic, referent 

organizatie politica, referent 

administratie publica, consilier 
organizatii publice si private; 

consultant comunicare politică. 



 Susţinerea, 
promovarea şi 

comunicarea unor idei şi 
valori sociale si politice  

 Asigurarea 
unui management eficace 

al relaţiilor din cadrul 
organizaţiilor şi 

instituţiilor publice si 

private  
 

complexe în context 
(receptarea, transmiterea, 

prelucrarea, stocarea 

infromaţiilor în documente 
de profil), inclusiv prin 

utilizarea la nivel avansat a 

unei limbi de circulatie 
internatională si la nivel 

mediu sau avansat a unei a 

doua limbi străine  

 Aplicarea 
tehnicilor de muncă 

eficientă în echipă 

multidisciplinară 
corespunzatoare diverselor 

paliere ierahice  

 Autoevaluarea 
obiectivă a nevoii de 

formare profesională în 
scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele 

pieţei muncii  
 

 

 

Relații 

Internaționale 

și Studii 

Europene 

Relații 

Internaționale 

și Studii 

Europene – în 

limba română 

sau germană 

 Utilizarea 
fundamentelor teoriilor 

relaţiilor internaţionale în 

studiul proceselor 
europene si internationale 

 Elaborarea 
proiectelor europene si 

internaţionale  

 Utilizarea 
metodologiilor de analiză 
în domeniul relaţiilor 

internaţionale si afacerilor 

europene 

 Proiectarea de 

strategii in domeniul 
relatiilor internationale si 

afacerilor europene 

 Asigurarea de 
asistentă în domeniul 
negocierii internationale 

şi medierii între grupuri 

cu interese diverse 

 Asigurarea 

asistentei în 
managementul relaţiilor 

din cadrul organizaţiilor şi 

instituţiilor implicate în 
procese europene si 

internationale 

 

Referent relaţii externe - 241913; 

Consilier afaceri europene - 
241949; Politolog - 244304; 

Comentator publicist - 245102; 

Editorialist - 245108; 
 

+ alte ocupații propuse: Consilier 

parlamentar european, 
Consultant proiecte europene, 

Consilier relatii transnationale, 

Referent accesare fonduri 
structurale şi de coeziune 

europene 

Filosofie   Identificarea şi 
aplicarea adecvată a 

fundamentelor teoretice şi 
istorice ale filosofiei: 

presupoziţii, principii, 

valori, etici, modalităţi de 
gândire şi practici 

 Ordonarea şi 
formularea de idei, teme 

şi probleme filosofice 
generale şi de ramură 

 Identificarea 
prin gândire critică 

(analiză şi evaluare 

logice) a punctelor tari şi 
slabe ale unor soluţii, 

concluzii sau abordări 

alternative de probleme 

 Evidenţierea 
cauzelor, principiilor şi 

semnificaţiilor acţiunilor, 

experienţei şi existenţei 
umane 

 Producerea/ 
proiectarea şi 

comunicarea de 

idei/cunoştinţe filosofice 

 Medierea 

interumană şi 

interculturală prin 

identificarea, analiza şi 
soluţionarea unor 

probleme interumane şi 

 

 Abordarea în 

mod realist şi prin 
argumentare atât 

teoretică, cât şi practică a 
unor situaţii-problemă cu 

grad mediu de dificultate 

în vederea soluţionării lor 
eficiente 

 Aplicarea 
tehnicilor de muncă 

eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe 
diverse paliere ierarhice  

 Autoevaluarea 
nevoii de formare 

profesională în scopul 
dezvoltării autonomiei 

personale, inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele 
pieţei muncii 

 

 

   

Profesor în învăţământul liceal, 
postliceal, profesional şi de 

maiştri - 232101; Profesor în 

învăţământul gimnazial - 
232201; Consilier învăţământ - 

235201; Expert învăţământ - 

235202; Inspector învăţământ - 
235203; Referent de specialitate 

învăţământ - 235204; Secretar 

institut, facultate - 235901; 
Mentor - 235902; Consilier 

şcolar - 235903; Filozof - 

244301; Mediator - 244702; 
Consilier pentru tineret - 244801; 

Comentator publicist - 245102; 

Corespondent special (ţară şi 
străinătate) - 245104; 

Corespondent radio - 245105; 

Corespondent presă - 245106; 
Editorialist - 245108; Lector 

presă / editură - 245110; 

Publicist comentator - 245112; 
Redactor - 245113; Asistent de 

cercetare în filozofie - 258302; 

 
+ alte ocupații propuse: consilier 

de etică; asistent de consiliere 

filosofică; analist logician; 
operator de teste de gândire 

critică; operator de teste de 

selecție profesională 



interculturale  

 

Științe ale 

Comunicării 

Comunicare și 

relații publice 

 Identificarea si 
utilizarea limbajului, 

metodologiilor şi 

cunoştinţelor de 
specialitate din domeniul 

ştiinţelor comunicării 

 Utilizarea 
noilor tehnologii de 

informare şi comunicare 
(NTIC) 

 Identificarea şi 
utilizarea strategiilor, 

metodelor şi tehnicilor de 
comunicare în procesul de 

relaţii publice 

 Realizarea şi 
promovarea unui produs 

de relaţii publice 

 Asistenţă de 
specialitate în gestionarea 

comunicării de criză 

şi/sau în medierea 
conflictelor de 

comunicare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rezolvarea în 

mod realist - cu 
argumentare atât teoretică, 

cât şi practică - a unor 

situaţii profesionale 
uzuale, în vederea 

soluţionării eficiente şi 
deontologice a acestora 

 Aplicarea 
tehnicilor de muncă 

eficientă în echipa 

Profesor în învăţământul 

gimnazial - 232201; Formator - 
241205; 

Organizator/conceptor/consultant 

formare - 241217; Evaluator de 
competenţe profesionale - 

241219; Organizator protocol - 

241909; Organizator târguri şi 
expoziţii - 241911; Prezentator 

expoziţii - 241912; Asistent 

director/responsabil de funcţiune 
(studii sup.) - 241924; Specialist 

în relaţii publice - 244701; 

Mediator - 244702; Purtător de 
cuvânt - 244706; Brand manager 

- 244707; Tehnoredactor - 

245121; 
 

+ noi ocupații propuse: asistent 

de cercetare în relaţii publice şi 
comunicare; specialist în 

organizarea şi promovarea 

evenimentelor; specialist în 
informare publică, asistent în 

relaţii publice internaţionale; 

specialist monitorizare media; 
negociator;  consultant media, 

consultant branding; referent de 

specialitate în comunicare şi 
relaţii publice; asistent de 

proiect, asistent consiliere 

clienţi; specialist în comunicare 
organizaţională, consilier de 

comunicare pentru organizaţii 

non-profit, specialist în relaţii 
publice online 

Jurnalism  Identificarea si 
utilizarea limbajului, 

metodologiilor şi 
cunoştintelor de 

specialitate din domeniul 

ştiinţelor comunicării 

 Utilizarea 
noilor tehnologii de 

informare şi comunicare 

(NTIC) 

 Descrierea 

tipurilor diferite de 
audienţă / public implicate 

în comunicare 

 Managementul 
informaţiei de presă 

 Identificarea si 

utilizarea elementelor 
specifice de deontologie şi 

de responsabilitate socială 

a jurnalistului  

 Producţia unui 

conţinut jurnalistic (text, 
video, audio şi foto) 

pentru toate tipurile de 

Comentator publicist - 245102; 
Corector - 245103; 

Corespondent special (ţară şi 

străinătate) - 245104; Editorialist 
- 245108; Fotoreporter - 245109; 

Lector presă / editură - 245110; 

Publicist comentator - 245112; 
Reporter - 245114; Reporter 

operator - 245115; Secretar de 

emisie - 245117; Secretar de 
redacţie - 245118; Secretar 

responsabil de agenţie - 245119; 

Tehnoredactor - 245121; 
Comentator radio tv - 245126; 

Redactor rubrică - 245128; 

Realizator emisiuni rtv - 245512; 
Producător rtv (ştiri) - 245521; 

Editor rtv (ştiri) - 245522; 

 
+ noi ocupații propuse: specialist 

în informare publică, specialist 

monitorizare media; consultant 
media, referent de specialitate în 

comunicare i relaii publice, 

editor, fotoeditor, cameraman, 
producător, editor-imagine, 

moderator, prezentator, redactor-

online, editor-online, 



media 

 

multidisciplinară cu 
îndeplinirea anumitor 

sarcini pe paliere ierarhice 

 Autoevaluarea 
nevoii de formare 

profesională în scopul 
inserţiei şi a adaptării la 

cerinţele pieţei muncii 

 
 

 

 

 

 

corespondent TV 

Publicitate  Identificarea si 
utilizarea limbajului, 

metodologiilor si 

cunostintelor de 
specialitate din domeniul 

ştiintelor comunicării 

 Utilizarea 
noilor tehnologii de 

informare Si comunicare 
(NTIC) 

 Descrierea 
tipurilor diferite de 

audienţă / public implicate 
în comunicare 

 Proiectarea si 

realizarea unor analize ale 

comunicarii publicitare in 

conditii prestabilite 

 Realizarea 
unui produs publicitar si a 

unei campanii publicitare 

care presupun sarcini 
uzuale 

 Identificarea si 
utilizarea elementelor 

specifice de deontologie si 

de responsabilitate sociala  

 

Profesor în învăţământul 

gimnazial - 232201; Formator - 
241205; 

Organizator/conceptor/consultant 

formare - 241217; Organizator 
protocol - 241909; Organizator 

târguri şi expoziţii - 241911; 

Prezentator expoziţii - 241912; 
Asistent director/responsabil de 

funcţiune (studii sup.) - 241924; 

Manager de produs - 241938; 
Referent de specialitate 

marketing - 244703; Brand 

manager - 244707; Comentator 
publicist - 245102; Corespondent 

special (ţară şi străinătate) - 

245104; Corespondent radio - 
245105; Corespondent presă - 

245106; Publicist comentator - 

245112; Tehnoredactor - 
245121; Comentator radio tv - 

245126; Copywriter publicitate 

(studii superioare) - 245525; 
Mediaplanner - 245526; 

 

+ ale ocupații propuse: asistent 
de cercetare în publicitate şi 

comunicare; referent 

monitorizare media; consultant 
media, consultant branding; 

referent de specialitate în 

comunicare şi publicitate; 
referent relaţia cu clienţii, 

referent new media;  

Științe ale 

Informării și 

documentării 

 Identificarea si 
utilizarea limbajului, 

metodologiilor şi 
cunoştinţelor de 

specialitate din domeniul 

ştiinţelor comunicării 

 Utilizarea 
noilor tehnologii de 

informare şi comunicare 

(NTIC) 

 Descrierea şi 

aplicarea celor mai 
eficiente tipuri, metode şi 

tehnici de comunicare 

 Gestionarea 
eficientă a colecţiilor info-

documentare în contexte 

instituţionale diverse 

 Descrierea şi 
aplicarea metodelor şi 

tehnicilor de analiză, 
organizare şi evaluare a 

conţinuturilor info-

documentare 

 Descrierea şi 

aplicarea teoriilor şi 
principiilor de 

management şi marketing 
în cadrul serviciilor de 

informare şi documentare 

 

Bibliograf - 243201; Bibliotecar 
(studii sup.) - 243202; 

Documentarist - 243203; 

Referent difuzare carte - 243204; 
Bibliotecar arhivist - 243206; 

Referent de specialitate 

aşezământ cultural - 243207; 
Specialist în relaţii publice - 

244701; Referent de specialitate 

marketing - 244703; 
 

+ noi ocupații propuse: 

Bibliotecar de referinţe; broker 
de informaţii; specialist în 

managementul informaţiei; 

dezvoltator e-learning; expert-
formator în cultura informaţiei; 

profesor documentarist. 

 
 

 

 



III. CALENDARUL ADMITERII 

Art. 9. (1) Concursul de admitere se desfăşoară în perioada 16-27 iulie 2012, conform următorului 

calendar: 

(2) Pentru domeniile de studiu: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 

Linia de predare în limba română, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării: 

 

 16-21 iulie 2012: depunerea dosarelor de concurs (Luni-Vineri, orele 9-14, 

sâmbătă 10-13) 

 21 iulie 2012: evaluarea dosarelor de concurs; afişarea rezultatelor preliminare; 

 23 iulie 2012: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor; refacerea şi afişarea 

clasamentului după contestaţii 

 24-25 iulie 2012: confirmări (orele 9-14) 

 25 iulie 2012 (după ora 14) : afișarea clasamentului intermediar după confirmări  

 26 iulie: depunere cereri de redistribuire pe locuri rămase neocupate 

 27 iulie 2012: afişarea situaţiei finale după confirmarea locurilor 

 

(3) Pentru domeniul de studiu Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – Linia de predare în 

limba germană: 

 

 16-21 iulie 2012: depunerea dosarelor de concurs (Luni-Vineri, orele 9-14, sâmbătă 

10-13) 

 23 iulie 2012: proba de limba germană 

 23 iulie 2012: evaluarea dosarelor de concurs; afişarea rezultatelor preliminare 

 24 iulie 2012: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor; refacerea şi afişarea 

clasamentului după contestaţii 

 25-26 iulie 2012: confirmări (orele 9-14);  

 26 iulie 2012 (după ora 14) : afișarea clasamentului intermediar după confirmări  

 27 iulie: depunere cereri de redistribuire pe locuri rămase neocupate (orele 9-14) 

 27 iulie 2012: afişarea situaţiei finale după confirmarea locurilor (dupa ora 14). 

 

 

Art.10.  În situaţia în care după admiterea din sesiunea iulie 2012 vor mai rămâne locuri neocupate, 

se va organiza o extrasesiune de admitere în perioada 5-14 septembrie 2012, după următorul 

calendar: 

 

 5-8 septembrie 2012 : depunerea dosarelor  de concurs (Luni-Vineri, orele 9-14, 

sâmbătă 10-13) 

  10 septembrie 2012: evaluarea dosarelor de concurs; afişarea rezultatelor 

preliminare; proba de limbă la specializarea RISE Germană 

 11 septembrie 2012: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor; refacerea clasamentului 

după contestaţii şi afişarea rezultatelor 

 12-13 septembrie 2012 (orele 9-14) : confirmarea locurilor; plata taxei de 

înmatriculare 

 13 septembrie 2012 (ora 14.00): afișarea clasamentului intermediar după 

confirmări 

 13 septembrie, orele 15.00-16.00: depunere cereri de redistribuire pe locuri rămase 

neocupate 

 14 septembrie 2012 - publicarea listelor finale 

 

 



 

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR – DOSARUL DE CONCURS 

Art. 11. Înscrierea candidaţilor la admitere, pentru toate domeniile de studiu din cadrul FSPFSC, se 

face în perioada mentionată în Calendarul admiterii, zilnic între orele 9
00

-14
00

, la sediul FSPFSC din 

cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Bd. V. Pârvan, nr. 4.  

Art.12. (1) La depunerea Dosarelor de concurs candidaţii vor primi spre completare Fişa de 

înscriere, în care declară, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularele 

respective. Fișa de înscriere va fi completată lizibil.  

(2) Candidaţii vor acorda o atenţie deosebită completării Fişei de înscriere, atât din punctul 

de vedere al formei cât şi al conţinutului, fişa de înscriere constituind cererea expresă a 

candidatului, la care nu se pot face adăugiri sau modificări ulterioare, indiferent de motivul 

invocat. Candidaţii răspund de corectitudinea conţinutului fişei de înscriere care va fi 

completată la toate rubricile, cu precizările corespunzătoare. 

Art. 13. Comisia de înscriere procedează la verificarea dosarului de înscriere urmărind existenţa 

tuturor actelor şi documentelor de înscriere la dosar, precum şi corectitudinea (formală) a acestora. 

Art. 14. La Fişa de înscriere se anexează următoarele documente, ce constituie Dosarul de 

concurs: 
a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată; 

Observaţie 1 !: Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile 

corespunzătoare anului școlar 2011-2012 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat 

următoare examenului de  bacalaureat în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa 

eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează: 

-  media generală,  

- notele obținute la probele susținute la examenul de bacalaureat,  

- termenul de valabilitate 

-  faptul că nu a fost eliberată diploma. 

Observație 2 ! : Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două 

programe de studii concomitent, dintre care doar un program de studii poate fi urmat pe 

locuri bugetate.  Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii optează pentru 

ocuparea unui loc bugetat prin depunerea diplomei de bacalaureat în original, la facultatea 

care derulează programul de studii pe care doreşte să-l urmeze. În cazul FSPFSC, cei care 

candidează pe locurile finanţate de la buget şi sunt declaraţi admişi la concursul de admitere 

pe locuri bugetate trebuie să depună la Secretariatul facultății, în momentul confirmării 

locului obținut, până cel târziu la data de 27 iulie 2012, diploma de bacalaureat în original 

(sau adeverința, în cazul celor care au promovat examenul de Bacalaureat în promoția 2011-

2012); neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului 

admis, duce la pierderea locului bugetat, iar candidatul în cauză va fi înmatriculat în regim 

cu taxă. 

b. foaia matricolă în original sau copie legalizată; 

c. certificatul de naştere în copie legalizată;  

d. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat 

numele de familie); 

e. adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt 

(aptă) să urmeze studii superioare.  

f. trei fotografii tip carte de identitate, cu numele şi prenumele înscrise pe verso; 

g. buletin de identitate (fotocopie); 

h. actele doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la 

concursul de admitere: adeverinţa de la locul de muncă al părintelui (dacă este cadru 

didactic, angajat al U.V.T.), copii legalizate după certificatul de deces al părinților - în cazul 

celor orfani de ambii părinți; adeverinţa de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această 

situaţie. 



 

Art. 15. Un candidat care a urmat un ciclu de studii de licență pe locuri finanțate de la bugetul de 

stat se poate înscrie pentru a urma un alt ciclu de studiu de licență doar în regim cu taxă. Al 

doilea domeniu de studii la ciclul universitar de licență se poate efectua numai cu admitere 

prin concurs şi înmatriculare în anul I. Un candidat care a urmat un ciclu de licență în regim 

cu taxă, se poate înscrie pentru a urma un al doilea ciclu pe locuri bugetate numai cu 

admitere prin concurs şi înmatriculare în anul I. 

 

Art. 16. Candidaţii care mai urmează o altă formă de învăţământ universitar, nivelul licență, 

candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în 

dosarul de înscriere: 

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, 

(originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să 

obţină un loc bugetat; 

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au 

dreptul să obţină un loc bugetat; 

- foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat; 

- adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de 

student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă. 

- declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma 

cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are 

acest drept; 

Art. 17. Candidaţii care au mai absolvit alte forme de învăţământ universitar, nivelul licenţă, 

candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în 

dosarul de înscriere: 

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au 

dreptul să obţină un loc bugetat; 

- foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat; 

- copie simplă după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia; 

- adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte regimul 

financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă. 

- declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma 

cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are 

acest drept; 

 

Art. 18. Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic, împreună cu fişa de 

înscriere. 

Art. 19. FSPFSC nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale 

(diplome, foi matricole) şi nici de erorile de completare comise de candidați în fişele de 

înscriere.  

Art. 20. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se înscrie concomitent la două sau mai multe 

domenii de studiu în vederea admiterii în învăţământul superior, Dosarul cu actele în 

original se depune la primul domeniu de studiu preferat. Înscrierea pentru celelalte domenii 

de studiu preferate se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie 

legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde sa depus dosarul 

cu actele în original; 

Art. 21. Până la încheierea perioadei de înscriere, candidaţii se obligă să consulte anunţurile 

Comisiei de admitere, pentru a se prezenta la Secretariatul Facultăţii, în eventualitatea unor 

neclarităţi în dosarele de înscriere.  

Art. 22. Odată cu predarea dosarelor de înscriere, candidaţii vor primi o Adeverinţă de înscriere pe 

care aceştia sunt obligaţi să o păstreze pînă în momentul restituirii Dosarului de concurs, 

dacă nu au fost declaraţi admişi. 



Art. 23. Comisia de înscriere care primeşte de la candidaţi Dosarul de concurs verifică  

corectitudinea completării Fişei de înscriere şi a copertei Dosarului şi existenţa tuturor 

actelor şi documentelor de înscriere, semnând pe Dosarul de concurs odată cu primirea şi 

verificarea lui. Verificarea dosarului şi a conţinutului său se va face în ziua de înscriere.  

Art. 24. Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi la sfârşitul concursului de admitere se 

vor păstra la Secretariatul Facultăţii în vederea înmatriculării studenţilor în anul I de studiu. 

Art. 25. La finalul admiterii, dosarele de concurs ale candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă 

la locul obţinut prin admitere se pot restitui pe baza unei cereri. FSPFSC are obligaţia să 

restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi 

necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele acestor candidați. 

  

 

V. CONDIȚII DE ADMITERE ȘI CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE LA 

FACULTATE 

 

Art. 26. Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se  face pe bază de 

Concurs de dosare. 

Art. 27. (1) Pentru fiecare domeniu de studiu și specializare, selecţia studenţilor pentru anul I se va 

face dintre candidaţii care au depus dosarul de Concurs, pe baza mediei generale de 

admitere la facultate şi a opţiunilor exprimate la înscriere. 

(2) La Specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene – Linia de predare în limba   

germană, candidaţii vor susţine proba de competenţă lingvistică (la limba germană) care 

va fi notată cu calificativul Admis/Respins. Selecţia studenţilor pentru anul I la acest 

domeniu de studiu se va face dintre candidaţii admişi la proba de competenţă lingvistică, 

potrivit procedurii menţionate mai sus. 

Art. 28. (1) Candidaţii sunt clasificaţi pe domenii de licență și specializări, pe locurile finanţate de 

la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă, în limita numărului total de locuri aprobate de 

M.E.C.T.S, în funcţie de trei criterii, respectiv: 

- numărul de locuri disponibile pentru care se organizează concursul 

- ordinea strict descrescătoare a mediei generale de admitere la facultate. 

- opţiunile exprimate de către candidaţi pe fişa de înscriere  

 

Art. 29. Pot fi declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, la o singură specializare :  

- candidaţii care nu au mai absolvit o altă specializare în învăţământul superior  

- candidaţii nu au statutul de studenţi la altă instituţie de învăţământ superior 

- candidaţii care au deja statutul de studenţi sau au absolvit o altă specializare în învăţământul 

superior, în regim cu taxă pe parcursul a cel puţin un an de studii şi care au depus la dosar 

actele doveditoare în acest sens (cf. art. 15-17) 

Art. 30. În cazul candidaţilor cărora le sunt repartizate locuri speciale de către M.E.C.T.S., selecţia 

pentru ocuparea acestor locuri pe specializări se va face în funcţie de opţiunea exprimată şi 

de media de admitere la facultate.  

Art. 31. Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale pot fi 

înmatriculaţi, cu media de admitere echivalată cu 10,00, la domeniile de licență 

corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de 

bacalaureat care au obţinut: 

- distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri de nivel continental, 

mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; 

- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii 

patru ani de studii. 



Art. 32. Rezultatele finale ale concursului de admitere se stabilesc de către Comisia de admitere a 

facultăţii, pe baza mediei generale de admitere la facultate şi a opţiunilor exprimate de către 

fiecare candidat. Media generală de admitere la facultate este reprezentată de Media de la 

examenul de Bacalaureat.  

 

Art. 33. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai 

mică decât 5 (cinci). 

(2) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea 

locurilor bugetate, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu de 

licență. 

Art. 34. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere pe ultimul loc bugetat sau cu 

taxă, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii:  

1) ordinea opţiunilor exprimate de candidat pe fişa de înscriere;  

2) nota la proba scrisă de Limba și Literatura română de la Bacalaureat 

3) nota probei scrise de bacalaureat la alegere de la Bacalaureat 

4) nota obținută la a doua probă obligatorie de la Bacalaureat 

Art. 35. Rezultatele admiterii, verificate şi aprobate de către Comisia de admitere, se afişează, în 

zilele menţionate în Calendarul admiterii, specificându-se ora şi data afişării, în următoarele 

locaţii: 

- La avizierul special pregătit în holul mare al Universităţii de Vest (Bd. Vasile Pâran nr. 

4) 

- Pe site-ul web al Universităţii de Vest, la secţiunea dedicată admiterii. 

Art. 36. (1) Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării 

rezultatelor concursului de admitere, conform Calendarului de Admitere.  

(2) Contestațiile se depun la Secretariatul Facultății, în atenția Comisiei de Contestații a 

facultății. Nu se iau în considerare contestaţiile depuse peste termen şi nici cele care au fost 

depuse la alte organe sau foruri competente. 

(3) Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor constitui obiect de analiză 

pentru forurile respective, inclusiv pentru M.E.C.T.S., decât dacă criteriile generale de 

organizare şi desfăşurare a admiterii sunt încălcate. 

(4) În cazul în care la un domeniu de studiu există contestaţii aprobate, se va reface 

clasamentul concursului. 

(5) Rezultatele contestaţiilor se afişează în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului de depunere a contestaţiilor. Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă. 

Art. 37. (1) Depunerea cererilor de redistribuire vizează solicitarea scrisă a candidatului de a ocupa    

                   un loc rămas liber în urma perioadei de confirmare. 

(2) Pot depunde cerere de redistribuire doar candidații care au achitat taxa de 

înmatriculare în perioada confirmărilor. 

 

 

 

VI. TAXE : TAXA DE ÎNSCRIERE ȘI TAXA DE ÎNMATRICULARE 

 

Art. 38. La UVT taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență este 100 

lei, iar taxa de înmatriculare este 150 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ambele 

se achită la Casieria Universităţii de Vest din Timişoara, conform Calendarului de Admitere. 

 

Art. 39. (1) Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere al FSPFSC trebuie să 

achite o taxă de înscriere. Achitarea acesteia duce la obținerea unei chitanţe, care se va depune de 

către candidat în Dosarul de concurs. 

(2) Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul 



domeniilor de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți. În cazul în 

care candidatul s-a înscris la domenii de licență din facultăți diferite, atunci va plăti taxa 

de înscriere pentru fiecare facultate.  

 

Art. 40. (1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere la FSPFSC  următoarele 

categorii de candidaţi, dacă FSPFSC este facultatea la care îşi depun actele în original:  

- candidaţii care au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, 

pensionar sau decedat); 

- angajaţi şi copii ai angajaţilor U.V.T.;  

- orfani de ambii părinți sau cei proveniţi de la casele de copii.  

(2) Scutirea de plata taxei de înscriere se face înainte de depunerea dosarului de înscriere la 

concurs, pe baza cererii, aprobate de decanul facultăţii, la care sunt anexate acte 

doveditoare. 

 

Art. 41. (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul 

prin achitarea celei de a doua taxe, numită taxa de înmatriculare. În cazul neachitării, locul se 

consideră liber şi se redistribuie.  

(2) Prin achitarea taxei de înmatriculare, candidaţii își exprimă opţiunea pentru ocuparea 

locului afişat pe listele concursului de admitere. 

(3) După înmatriculare, în funcție de locurile rămase neocupate la diferite specializări, 

candidații vor ocupa în mod automat un loc superior din lista opțiunilor proprii exprimate în 

fișa de înscriere. Acest lucru va reieși sub forma clasamentului intermediar afișat  după 

etapa înmatriculărilor.  

 (4) În cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două specializări în 

cadrul aceleiaşi facultăți, va depune câte un dosar pentru fiecare specializare şi va achita 

taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea.  

(5) Nici o categorie de candidaţi nu beneficiază de scutire de taxa de înmatriculare. 

 

Art. 42. Candidaţii admişi iniţial pe locuri cu taxă pot fi redistribuiţi pe locuri bugetate 

neconfirmate de alţi candidaţi în termenul regulamentar de confirmări. 

 

Art. 43. Candidaţii declaraţi respinşi, dar care au obţinut media de admitere peste 5,00, vor putea să 

ocupe în urma depunerii cererii de redistribuire, un loc rămas liber prin neconfirmare de către 

candidaţii declarați admişi. 

 

Art. 44. Candidaţii declaraţi admişi şi care au achitat taxa de înmatriculare sunt înmatriculaţi în 

anul I de studiu, pentru anul universitar 2012-2013, prin Decizia Rectorului Universităţii de Vest 

din Timişoara şi se obligă să respecte toate regulamentele şi dispoziţiile emise de instituţia de 

învăţământ, precum şi legile în vigoare. 

 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 45. (1)Studenţii admişi pe locurile bugetate şi cu taxă vor fi supuşi, la sfârşitul fiecărui an de 

studiu, procedurii de reclasificare. 

(2) Conform procedurii de reclasificare, studenţii vor ocupa locuri bugetate sau cu taxă în 

funcţie de performanțele academice ale anului anterior. 

(3) Această condiție va fi prevăzută în Contractul de studii încheiat de fiecare student cu 

UVT. În contract sau în actul adițional la contract se precizează dacă locul atribuit (pentru 

primul an de studii) este finanțat de la bugetul de stat sau este cu taxă. Reclasificarea anuală 



după anul I presupune, pentru locurile finanţate, ca în contractul de studii să se stipuleze că 

locul finanţat este condiţionat de depunerea în original a diplomei de bacalaureat de către 

studentul beneficiar la dosarul personal. 

Art. 46. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de licență au dreptul să se 

înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ 

Art. 47. FSPFSC se obligă să comunice Prorectorului responsabil cu ciclul de licență rezultatele 

finale ale concursului de admitere, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea acestuia. 

Comunicarea va cuprinde informații privind: candidații admiși pe domenii, pe locurile bugetate prin 

granturi de studii şi pe locurile cu taxă, precum şi numărul de locuri rămase neocupate, bugetate şi 

cu taxă.  

Art. 48. Se anexează prezentei Metodologii în anexe planurile de învăţământ aferente tuturor 

specializărilor pentru care se organizează concurs de admitere, cu mențiunea că acestea pot suferi 

modificări până la 1 octombrie 2012. 

Art. 49. Prezenta Metodologie este obligatorie pentru Comisia de admitere a FSPFSC şi se aduce la 

cunoştința candidaților prin afişare la Avizierul Facultății și pe site-ul web al Facultății.  

 

 

Avizată  în  Şedinţa Consiliului FSPFSC din data de 18. 04. 2012. 

 

 

Decan,                                                                                          Prodecan, 

Prof. Univ. Dr. Gheorghe CLITAN                               Asist. Univ. Dr. Corina TURȘIE 



ANEXA Nr. 1 
 

Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior 

(pentru toate ciclurile de studii universitare) 
 

Date privind candidatul: 
 

Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului
1
 cu cetăţenie română/străină 

 
1 Numele de familie la naştere  

(din certificatul de naştere) 

 

2 Numele de familie actual  

(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este 

cazul, conform actului doveditor) 

 

3 Prenumele  

4 Iniţialele tatălui/mamei
2
  

5 CNP
3
  

6 Data naşterii Anul Luna Ziua 

   

7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/ 

cod ţară
4
 

Localitatea 

   

8 Sexul M F 

9 Starea civilă 
5
 Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) Divorţat(ă) Văduv(ă) 

10 Starea socială
6
 specială Orfan  

(unul / ambii 

părinţi) 

Provenit din 

case de copii 

Provenit din 

familie 

monoparentală 

11 Cetăţenia Română,  

domiciliul în 

România 

Română,  

domiciliul 

în străinătate 

Alte cetăţenii Cetăţenie 

anterioară,  

    

12 Etnia
7
  

13 Domiciliul stabil Ţara  

Judeţul
8
/ 

cod ţară
9
 

 

Localitatea  

Adresa 

completă
10

 

 

14 Actul de identitate/ 

Documentul de 

călătorie
11

 

Seria Numărul Eliberat de Data eliberării Perioada de 

valabilitate 

 

     

15 Alte date personale ale candidatului:  

telefon, adresă de e-mail 

 

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi  

(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) 

 

 



Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului
12

 (absolvent de liceu) 

 
1 Studiile preuniversitare absolvite 

(nivel liceu) 

Denumirea instituţiei  

unde a absolvit 

 

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul/Domeniul  

Durata studiilor  

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ  

(zi / seral / FR / ID) 

 

2 Datele de  

identificare ale diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat sau 

echivalentă pentru candidatul care a 

absolvit studii anterioare în 

străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Numărul  foii matricole care 

însoţeşte actul de studii 

 

3 Alte observaţii (pentru cazurile în 

care candidatul a absolvit studii 

anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate 

(Direcţia generală relaţii 

internaţionale şi europene acorduri 

bilaterale/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor din 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului) 

 

Nr./Seria actului  

de recunoaştere/echivalare (eliberat 

de Direcţia generală relaţii 

internaţionale şi europene/Direcţia 

generală învăţământ superior şi 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor)
13

 

 

 



Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului
14

 (absolvent de ciclu de 

învăţământ universitar) 

 
1 Studiile universitare absolvite Denumirea instituţiei  

unde a absolvit 

 

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul/Domeniul  

Programul de studii/Specializarea  

Titlul obţinut  

Durata studiilor  

(numărul de ani sau  

numărul de semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ 

(zi / seral / FR / ID) 

 

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

2 Datele de  

identificare ale diplomei 

Tipul (diplomă /  

diplomă de licenţă /echivalentă) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte 

actul de studii 

 

3 Alte observaţii (pentru cazurile 

în care candidatul a absolvit 

studii anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 

generală relaţii internaţionale şi europene 

acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ 

superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului) 

3 

Nr./Seria actului  

de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia 

generală relaţii internaţionale şi 

europene/Direcţia generală învăţământ superior şi 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor)
15

 

 

 
   

1
 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 

   
2
 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 

   
3
 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 

   
4
 Numai pentru candidaţii străini. 

   
5
 Poate să nu fie declarată. 

   
6
 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 

   
7
 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 

   
8
 Numai pentru candidaţii români. 

   
9
 Numai pentru candidaţii străini. 

   
10

 Se solicită şi pentru studenţii străini. 

   
11

 Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport 

pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 

   
12

 Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă 

recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în învăţământul superior. 

   
13

 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 

   
14

 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 

   
15

 Idem 13. 

   NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul 

matricol unic. Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de master şi/sau 

doctorat. 



ANEXA Nr. 2 
 

Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul 

universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare) 
 

Date privind studentul 

Secţiunea I.1 - Date personale ale studentului1 cu cetăţenie română/străină 

1 Numele de familie la naştere  

(din certificatul de naştere) 

 

2 Numele de familie actual  

(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este 

cazul, conform actului doveditor) 

 

3 Prenumele  

4 Iniţialele tatălui/mamei
2
  

5 CNP
3
  

6 Data naşterii An Luna Ziua 

   

7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/ 

cod ţară
4
 

Localitatea 

   

8 Sexul M F 

9 Starea civilă 
5
 Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) Divorţat(ă) Văduv(ă) 

10 Starea socială
6
 specială Orfan  

(unul / ambii 

părinţi) 

Provenit din 

case de copii 

Provenit din 

familie 

monoparentală 

Student cu 

dizabilităţi 

11 Cetăţenia Română,  

domiciliul în 

România 

Română,  

domiciliul 

în străinătate 

Alte cetăţenii Cetăţenie 

anterioară,  

    

12 Etnia
7
  

13 Domiciliul stabil Ţara  

Judeţul
8
/ 

cod ţară
9
 

 

Localitatea  

Adresa 

completa
10

 

 

14 Actul de identitate/ 

Documentul de 

călătorie
11

 

Seria Numărul Eliberat de Data eliberării Perioada de 

valabilitate 

 

     

15 Alte date personale ale studentului:  

telefon, adresă de e-mail (cu afiliere la universitate) 

 

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi  

(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) 

 

 

Secţiunea I.2 - Date privind şcolaritatea studentului
12

 

 
1 Universitatea  

2 Facultatea/Departamentul  

3 Ciclul de studii (licenţă, master, doctorat)  

4 Domeniul fundamental de ştiinţă, cultură , artă,  

5 Domeniul de studii  

6 Programul de 

studii / 

Specializarea 

Denumirea Localitatea  

în care se 

desfăşoară 

Limba de predare Durata program 

studii/ specializare 

Număr de 

credite 

     



7 Anul universitar  

8 Anul de studii  

9 Forma de învăţământ Zi Frecvenţă redusă Învăţământ 

la distanţă 

   

10 An pregătitor (pentru studiul limbii române de către studenţii străini)  

11 Forma de 

finanţare a 

studiilor 

Susţinut  

de la buget 

Cu taxă 

Cont Propriu Lei - 

CPL 

Cont Propriu 

Valutar - CPV 

 Bursier Cont 

Propriu 

Nevalutar 

CPNV 

     

12 Tipul de bursă Nebursier  

Bursier Bursă acordată pe 

criterii 

profesionale  

Bursă de excelenţă  

Bursă de merit  

Bursă de studiu  

Bursa olimpic internaţional  

Bursă acordată pe criterii sociale  

Alte tipuri de bursieri  

13 Situaţia şcolarităţii la  

începutul anului universitar 

Admis prin concurs  

Admis ca olimpic (naţional/internaţional)  

Admis la continuare de studii  

Repartizat de minister (bursier al statului român)
13

 - numai 

pentru studenţii străini 

 

Admis la studii paralele  

Transferat în interiorul universităţii  

Reînmatriculat  

Promovat - integralist  

Promovat - promovat prin credite  

Revenire din întrerupere de studii  

Prelungire şcolaritate  

Transfer interuniversitar  

Universitatea de la care s-a transferat  

Înscris pentru prima oară ca student  

în ciclul respectiv de studii 

 

Provenit din promoţia curentă/anterioară  

(de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este 

admis) 

 

Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi 

ciclu de studii universitare 

 

14 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului 

universitar 

Promovat – integralist   

Promovat – promovat prin credite   

Număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât şi 

pentru promovare parţială) 

 

Exmatriculat  

Prelungire şcolaritate  

Retras de la studii  

Întrerupere de studii semestrul I  

Întrerupere de studii semestrul II  

Absolvent (cu sau fără diplomă)  

Student în semestru de mobilitate  

Erasmus/Socrates 

 

Cu situaţia neîncheiată  

15 Alte date privind  

şcolaritatea studentului 

 

 



Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului
14

 (absolvent de liceu) 

 
1 Studiile preuniversitare absolvite 

(nivel liceu) 

Denumirea instituţiei  

unde a absolvit 

 

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul/Domeniul  

Durata studiilor  

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ  

(zi / seral / FR / ID) 

 

2 Datele de  

identificare ale diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat sau 

echivalentă pentru candidatul care a absolvit 

studii anterioare în străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii  

3 Alte observaţii (pentru cazurile în 

care candidatul a absolvit studii 

anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 

generală relaţii internaţionale şi europene 

acorduri bilaterale/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului) 

 

Nr./Seria actului  

de recunoaştere/echivalare (eliberat de 

Direcţia generală relaţii internaţionale şi 

europene/Direcţia generală învăţământ 

superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere 

şi Echivalare a Diplomelor)
15

 

 

 



Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului
16

 (absolvent de facultate) 

 
1 Studiile universitare absolvite Denumirea instituţiei  

unde a absolvit 

 

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul/Domeniul  

Programul de studii/Specializarea  

Titlul obţinut  

Durata studiilor  

(numărul de ani sau  

numărul de semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ
 17

 

(zi / seral / FR / ID) 

 

Forma de finanţare a studiilor
18

 (buget/taxă)  

2 Datele de  

identificare ale diplomei 

Tipul (diplomă /  

diplomă de licenţă /echivalentă) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte 

actul de studii
19

 

 

3 Alte observaţii (pentru cazurile 

în care candidatul a absolvit 

studii anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 

generală relaţii internaţionale şi europene 

acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ 

superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului) 

3 

Nr./Seria actului  

de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia 

generală relaţii internaţionale şi 

europene/Direcţia generală învăţământ superior şi 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor)
20

 

 

 

Secţiunea I.4 - Date de tip administrativ privind studentul 

 
1 Numărul matricol din registrul matricol (al facultăţii)  

Din registrul facultăţii  

2 Informaţii privind cazarea 

studenţilor 

Căminist  

Căminist - cu unul dintre părinţi cadru didactic  

Necăminist - cu subvenţie cazare  

Necăminist  

Alte informaţii privind cazarea studenţilor  

înregistrate la nivelul instituţiei dumneavoastră 

 

3 Alte categorii de informaţii având 

caracter administrative 

(trebuie să fie detaliate) 

 

4 Alte opţiuni ale candidatului român Etnici români din Republica Moldova, pentru care cifra de 

şcolarizare se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului la propunerea Direcţiei 

generale relaţii internaţionale şi europene 

 



Secţiunea I.5 - Date privind absolventul 

 
1 Ciclul de studii absolvit (Licenţă/Master/Doctorat)  

2 Diploma de absolvire Seria, nr.  

Data eliberării  

Instituţia emitentă  

Data susţinerii examenului  

de finalizare a studiilor 

 

3 Alte date suplimentare Media examenului de finalizare 

a studiilor (calificativ de 

absolvire) 

 

  Nr., seria  

atestatului de echivalare 

(eliberat de Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor/Direcţia generală 

învăţământ superior)
21

 

 

 
  

1
 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 

   
2
 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 

   
3
 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii străini. 

   
4
 Numai pentru studenţii străini. 

   
5
 Poate să nu fie declarată. 

   
6
 Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială. 

   
7
 Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată). 

   
8
 Numai pentru studenţii români. 

   
9
 Numai pentru studenţii străini. 

   
10

 Se solicită şi pentru studenţii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară). 

   
11

 Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport 

pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 

   
12

 Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar). 

   
13

 Doar pentru studenţii străini. 

   
14

 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă 

recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) care permit înscrierea în învăţământul superior. 

   
15

 Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în 

România. 

   
16

 Se aplică şi pentru studenţii străini. 

   
17

 Idem 16. 

   
18

 Idem 16. 

   
19

 Idem 16. 

   
20

 Idem 13. 

   
21

 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară. 

 

 

 



ANEXA Nr. 3 

 

 

Admitere şi echivalare studii pentru cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene, din 

Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană 
 

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic 

European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va 

efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre 

UE, a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene şi va emite (sau nu, după caz) 

Adeverința de Recunoaștere. Candidații vor semna o Declarație (în 2 exemplare, una pentru dosar şi 

una pentru candidat) prin care înțeleg că documentele de studii vor fi trimise la CNRED pentru 

recunoaștere şi că este posibil ca studiile să nu‐i permită accesul în învățământul superior din 

România, în funcție de decizia CNRED, caz în care vor trebui să se retragă de la studii. 

Recunoașterea va avea loc după  înscriere. 

Dosarul pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate trebuie să conțină următoarele 

acte (se vor depune 2 exemplare – 1 exemplar rămâne la dosar la facultate şi 1 exemplar se trimite 

la CNRED):  

1. Cerere pentru recunoaştere în vederea acceptării la studii  

- documentul tipizat (redactat în limbile română, engleză şi franceză) poate fi 

descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cetateni-UE.pdf 

- acest document trebuie completat cu majuscule; 

2. Diploma de absolvire a liceului, în copie legalizată; 

3. Diploma de studii superioare și foaia matricolă - numai dacă este cazul, în copii 

legalizate; 

4. Documentul personal de identificare, în copie simplă: 

- paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau 

- alt act de identitate. 

5. Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente evaluării dosarului de către CNRED: 

- pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele 

titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii; 

- taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON. 

6. Copie simplă după dovada plății sumei aferente procesării dosarului de către UVT 

- Taxa pentru procesarea dosarului este de 100 RON 

- Taxa poate fi plătită prin Ordin de plată sau Mandat Poştal în care să fie menţionat 

contul de mai jos: 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

CodFiscal:13729380 

Banca: Direcţia de Trezorerie şi Cont. Publică a Mun. Bucureşti - DTCPMB 

Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069  

Important:  Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie 

scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă! 

 

Documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză trebuie să fie însoțite 

de traducerea legalizată în limba română sau engleză.  

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru trebuie să conțină Apostila 

Convenției de la Haga din țara de origine (se obține de la Primăria orașului unde a absolvit studiile).  

 

Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate, în vederea continuării 

acestora în România, vor fi transmise prin curier/poștă la MECTS/CNRED însoțite de o adresă de 

javascript:;
http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cetateni-UE.pdf


înaintare din partea UVT cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la 

concursul de admitere (data registraturii MECTS) . 

În cazul în care CNRED solicită documente suplimentare pentru finalizarea cererii de 

recunoaștere, UVT va transmite documentele de completare în termen de 3 luni de la data solicitării 

CNRED. 

Dosarele solicitanților se transmit de la secretariatele facultăților la Departamentul de Relații 

Internaționale al UVT care, în termenele prevăzute mai sus, vor fi transmise la MECTS/CNRED. 

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor preuniversitare, în vederea acceptării la studii 

universitare în România, se vor comunica în scris universităţilor de către CNRED. 

Cetățenii care nu au studiat 4 ani în limba româna trebuie sa prezinte un certificat de 

cunoaștere a limbii române sau să urmeze cursurile Anului Pregătitor din cadrul Facultății de Litere, 

Istorie și Teologie. 

Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie 

să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru 

Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (Card de 

rezidență). 

javascript:;


ANEXA Nr. 4 

 

ADMITERE CETĂȚENI DE ORIGINE ROMÂNĂ 

 

Admitere cetățeni de origine română cu domiciliul stabil în străinătate  
Conform ”Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română din Republica 

Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 

Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară şi a cetățenilor de origine etnică română cu domiciliul 

stabil în străinătate în învățământul de stat din România”, aceşti cetățeni participă la admitere pe 

locuri special acordate, subvenționate de M.E.C.T.S., dar numai la specializările acreditate, îşi vor 

păstra statutul financiar obținut la admitere pe toată durata studiilor şi locurile rămase libere nu pot 

fi redistribuite cetățenilor români. Pot ocupa şi locuri cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru 

cetățenii proprii, conform OUG 133/2000, aprobată prin Legea 441/2001 şi Notei MEdC 

47286/2005, conform metodologiei proprii fiecărei instituții. Termenul de alte state învecinate se 

referă la: Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, 

Republica Ucraina și Republica Ungară. 

Asigurarea cunoașterii limbii române: acei cetățeni care nu au studiat în limba română, vor 

urma Anul Pregătitor pentru învățarea limbii române. 
 

Candidații nu se vor înscrie direct la facultatea optată, ci trebuie să efectueze pre-înscrierea la 

studii prin depunerea dosarului la Departamentul de Relații Internaționale cuprinzând următoarele 

acte (se vor depune 2 exemplare din fiecare document), traduse în limba română:  

- copie legalizată după actul de naștere; 

- copie legalizată act de identitate, care atestă domiciliul stabil; 

- adeverință de etnic român, sau declarație pe proprie răspundere; 

- adeverință medicală tip; 

- fotocopie pașaport; 

- copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate/vizate de 

ministerele de resort şi/sau misiunile diplomatice ale României din țara de origine.  

La înmatriculare candidații admiși vor depune documentele originale de studiu. 

 
Admiterea ca BURSIERI ai Statului Român:  

Conform prevederilor legale , ocuparea locurilor se realizează prin concurs iar candidații 

admişi ca bursieri ai statului Român au obligația să confirme locul de studii prin depunerea 

dosarului în original, iar instituția de învățământ trebuie să trimită la MECTS. Dosarele studenților 

admişi, (acte ”conform cu originalul”) în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.  

BURSELE din partea MECTS se împart în două categorii:  

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar CU BURSĂ, şi  

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar FĂRĂ BURSĂ.  

 

Admiterea cetățenilor cu domiciliul stabil în Republica Moldova  

Admiterea la studii universitare de licență:  

- absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat din România, se înscriu direct la facultăți care 

organizează concurs de admitere, în aceeaşi sesiune de examene cu cetățenii români, pe 

locurile repartizate de M.E.C.T.S. pentru cetățenii de origine română din R. Moldova; 

- absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat şi studii liceale complete în R. Moldova, se 

înscriu la misiunile diplomatice ale României din Chişinău, Cahul şi Bălți.  

 

Admiterea cetățenilor de origine etnică română din alte state învecinate și a etnicilor români 

cu domiciliul stabil în străinătate, cu excepția celor din Republica Moldova 

Admiterea la studii universitare de licență:  

- pentru locuri subvenționate de M.E.C.T.S., candidații îşi depun dosarele exclusiv la 



misiunile diplomatice ale României din țările de origine.  

 

Admiterea la studii cu TAXĂ ÎN LEI în cuantumul stabilit pentru cetătenii români:  
Tinerii de origine etnică română, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Republica Albania, 

Republica Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia, Ucraina, Republica 

Ungară şi cetățenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, absolvenți cu 

diplome de studii – Licență, Master, Doctorat ‐obținute în străinătate sau în România, pot candida 

pe locuri de studii cu taxă în lei (în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români din țară) în 

învățământul de stat / particular din România, la specializările acreditate din România, în condițiile 

prevăzute de lege pentru cetățenii români din țară, conform metodologiei proprii de admitere a 

instituțiilor de învățământ.  

Ulterior examenului de admitere, universitățile vor transmite MECTS dosarele candidaților 

declarați admişi la studii universitare de licență / master / doctorat cu taxă în lei, în vederea 

recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare. 

Recunoaşterea studiilor efectuate în țările de domiciliu de către tinerii de origine 

etnică română cu domiciliul stabil în străinătate şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza 

de către M.E.C.T.S., conform reglementărilor legale în vigoare.  

Candidații nu se vor înscrie direct la facultatea optată, ci trebuie să efectueze pre-înscrierea la 

studii prin depunerea dosarului la Departamentul de Relații Internaționale cuprinzând următoarele 

acte (se vor depune 2 exemplare din fiecare document):  

- copie și traducere legalizată după certificatul de naștere; 

- fotocopie buletin în care să fie vizibil domiciliul stabil (deoarece statutul de bursier şi alte 

facilități pentru etnicii români se acordă numai celor care au domiciliul stabil în străinătate), 

- fotocopie pașaport; 

- adeverință de etnic român, sau declarație pe proprie răspundere; 

- adeverință medicală tip; 

- copiile actelor / diplomelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate/vizate 

de ministerele de resort şi/sau misiunile diplomatice ale României din țara de origine și 

traducerile legalizate corespunzătoare.  

La înmatriculare candidații admişi au obligația să‐şi depună actele de studii în original.  

În sesiunea din septembrie se vor putea înscrie cu taxă în lei pe toată perioada studiilor, 

candidații studenți străini de origine etnică română, care au participat la admiterea de la 

M.E.C.T.S. şi nu au obținut un loc cu bursă.  

Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie să intre în 

România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări 

Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (Permis de ședere).  

 

- NOTĂ: După finalizarea admiterii, secretariatele vor transmite la Departamentul de Relații 

Internaționale lista nominală cuprinzând specializarea și regimul financiar în care au fost 

admiși cetățenii străini de origine etnică română. 



ANEXA Nr. 4 

 

ADMITERE CETĂȚENI NON‐U.E. (din STATE TERȚE ALE UNIUNII EUROPENE) 

 

Cetățenii străini din state terțe U.E. se pot înscrie la studii numai dacă au obținut Scrisoare 

de Acceptare la Studii emisă de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului ‐Direcția 

Generală Afaceri Europene şi Secretariatul Bologna.  

Cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene  depun cererea de pre-înscriere la 

studii împreună cu dosarul de candidatură la Departamentul de Relații Internaționale  al 

Universității de Vest din Timişoara, adresa poştala Blv. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, cod 300 

223. Perioada de depunere a dosarelor la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

este 1 martie – 30 august.  

Notă: Aprobarea finală pentru studii este primită de la Ministerul Educației, Cercetării Tineretului şi 

Sportului.  

Documentele de studii din dosarul de candidatură trebuie vizate spre autentificare de 

Ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga (după caz).  

 

ANUL PREGĂTITOR (1 AN)  
Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscrişi în învățământul universitar şi postuniversitar 

după absolvirea anului pregătitor, în cursul căruia îşi însușesc cunoştințele necesare de limba 

româna, precum şi cunoştințele specifice în corelare cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, 

chimie, desen tehnic, etc).  

Sunt exceptați de la obligația absolvirii anului pregătitor persoanele care pot prezenta la 

înscriere că au promovat testul de limba română sau că au studiat 4 ani consecutivi într‐o instituție 

de învățământ din România. 
 

STUDII ÎN LIMBI STRĂINE  
La facultățile în care procesul de didactic se desfăşoară în limbi străine, se organizează un 

test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba 

oficială în care se țin cursurile şi care dovedesc cu acte că au urmat cursurile în acea limbă.  

 

A. Studii universitare de licență (3 ani)  
o CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII , în 

două exemplare, completată la toate rubricile (care se poate descărca în josul pagini)  

o ACTUL DE STUDII (diplomă de bacalaureat sau echivalentă) ‐copie şi traducere 

legalizată (în Engleză sau Română)  

o FOILE MATRICOLE – copii şi traduceri legalizate. Persoana care solicită echivalarea de 

studii parțiale trebuie să prezinte şi programa analitică.  

o CERTIFICAT DE NAŞTERE copie şi traducere legalizată (în Engleză sau Română) 

o PAŞAPORT copie 

o CERTIFICAT MEDICAL într‐o limbă de circulație internațională, inclusiv testul SIDA 

o FOTOGRAFIE 3/4 color de ataşat pe cerere  

 

La înmatriculare candidații admiși vor depune documentele originale de studiu. 

Scrisorile de Acceptare la studii se vor transmite titularului la adresa indicata în CERERE, 

instituției de învățământ superior sau misiunilor diplomatice ale României.  

Cetățenii străini care doresc să studieze la Universitatea de Vest din Timişoara trebuie să intre în 

România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări 

Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (Permis de ședere). 

  

 


