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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

 

Până la data admiterii pot interveni modificări asupra datelor afișate . 

Admitere 2019 

 

Facultate 

  

Programe de studii 

Informaţii despre proba de admitere     

Domenii Calendar Interval orar 
Locaţie / 

sală 
Tipul probei (în ce constă) 

Afisare 

rezultate 

partiale 

Depunere 

contestatii 

Litere, Istorie și 

Teologie 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie 

Literaturã și culturã - 

Contexte românești, 

contexte europene 

- - - 
pe bază de dosar 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

Tendințe actuale în 

studiul imbii române 

- 

- 

- 

 

 

pe bază de dosar 
23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

Litere, Istorie și 

Teologie 

Filologie 
Germana în context 

european - Studii 

interdisciplinare și 

multiculturale 

- 

- 

- 

 

 

pe bază de dosar 
23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

Litere, Istorie și 

Teologie 

Filologie 

Teoria și practica 

traducerii (englezã și 

francezã) 

23 iulie 2019 

18.09.2019 

 
1230  
1230 

 A12 

probă scrisă 

Traducerea unui text non-literar, de 

aproximativ 300 de cuvinte, din 

limba română în limba străină. 

Este permisă folosirea 

dicționarelor. Nu se recomandă 

bibliografie. 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Admitere 2019 

Litere, Istorie și 

Teologie 

Filologie 

Studii americane 

23 iulie 2019 

18.09.2019 

 
1400  
1330 

 

A12 

eseu de motivație (scris) și interviu 

Eseul de motivație (probă scrisă cu 

durata de o oră) presupune o scurtă 

prezentare a candidatului și 

argumentarea alegerii programului 

de masterat (în limba engleză, fără 

utilizarea dicționarelor de 

specialitate). 

Interviul (aprox. 10 minute) constă 

într-o discuție liberă a candidatului 

cu membrii comisiei, în limba 

engleză, referitoare la programul 

de studii pe care acesta 

intenționează să îl urmeze și 

menită să completeze profilul 

candidatului și să aprofundeze 

ideile formulate deja în scris. 

Prin intermediul celor două probe 

se vor evalua atât competența de 

argumentare, cât și competențele 

lingvistice ale candidaților. Nu se 

indică bibliografie specifică. 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

Litere, Istorie și 

Teologie 

Filologie 

Studii romanice: 

culturale și lingvistice 

(latinã, francezã, 

italianã, spaniolã) 

- - - 
pe bază de dosar 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 
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Litere, Istorie și 

Teologie 

Filologie 

Cultură și civilizație 

balcanică. Comunicare 

interculturală în Banat 

23 iulie 2019 

18.09.2019 

 

 
1230  
1230 

 205 

Interviu 

Interviul (aprox. 10 minute) constă 

într-o discuție liberă a candidatului 

cu membrii comisiei, în limba 

română, referitoare la programul 

de studii pe care acesta 

intenționează să îl urmeze și 

menită să completeze profilul 

candidatului. Nu se indică 

bibliografie specifică. 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

Litere, Istorie și 

Teologie 
Istorie 

Istorie conceptuală 

românească în context 

european 

- - - 
pe bază de dosar 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

Litere, Istorie și 

Teologie 
Teologie Religie, cultură, societate 

23 iulie 2019 

18.09.2019 

 

 
1230  
1230 

 

 

 

248 

Interviu 

Interviu vocațional. Nu se indică 

bibliografie specifică. 

23.07.2019 

18.09.2019 

(ora 1700) 

24.07.2019 

19.09.2019 

(până la ora 

1300) 

 

website:%20http://www.uvt.ro/



