
 

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 1 | 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, 
România. 

Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), 
www.litere.uvt.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 3  

a Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

din 30. 04. 2020 

 

Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, reunit în ședința on-line din 30. 04. 

2020, în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 2 din Carta UVT și cu prevederile art. 

213, alin. 10 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011. 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

Operarea următoarelor modificări în Metodologiile privind organizarea și 

desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de 

studii de licență și de masterat ale facultății, pentru a fi în concordanță cu metodologia de la 

nivelul universității și pentru a armoniza anumite practici la nivelul tuturor facultăților UVT:  

 

• de la lista cu acte necesare pentru înscrierea la procesul admitere se va elimina 

foaia matricolă, pentru anumite categorii de candidați;  

• candidaților li se vor solicita două fotografii, utilizând această formulare: două 

fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);  

• pentru adeverința medicală solicitată candidaților se va utiliza următoarea 

formulare: Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 

de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să 

ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii 

universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul 

(neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, 

handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, 

discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un 

certificat de diagnostic; 

• pentru depunerea solicitărilor legate de condițiile speciale de examinare sau a 

contestațiilor adresa electronică de contact va deveni: secretariat.litere@e-uvt.ro; 

• calendarul concursului de admitere pentru programele de studii universitare de la 

ciclul de studii de licență se va elimina, fiind substituit de formularea: Concursul de 

admitere se va desfășura după un calendar care va fi anunțat în funcție de calendarul 

examenului de bacalaureat. Așadar, recomandăm consultarea regulată a site-ului LIT 

– www.litere.uvt.ro,  secțiunea Admitere; 
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• la Dispozițiile finale și tranzitorii se adaugă art. 31 pentru a fi în concordanță cu 

Ediția a III-a a Metodologiei UVT privind procesul de admitere,  aprobată în Ședința 

Senatului UVT din data de 27.04.2020.  

 

 

 

Decan, 

 

 
 

Conf. univ. dr. habil. Loredana Pungă 




