PERIOADA DE ADMITERE

10-28 iulie
4-17 septembrie
14.800 studenți
11 facultăți
35 domenii
81 specializări
23 specializări în 6 limbi străine
10 cămine
e-mail informații:
admitere@e-uvt.ro

www.facebook.com/uvtromania
Acum primești răspunsuri la întrebările tale, de la viitorii
tăi colegi și pe grupul de Facebook :
„Universitatea de Vest din Timisoara – Info Admitere”

www.twitter.com/uvtromania
www.plus.google.com/+uvtromania/posts

arte și design
chimie, biologie, geografie
drept
economie și administrare a afacerilor
educație fizică și sport
fizică
litere, istorie, teologie
matematică, informatică
muzică, teatru
sociologie și psihologie
științe politice, filosofie și științe ale comunicării

FACULTATEA DE
ARTE ȘI DESIGN
Voce distinctă în cadrul sistemului de învățământ superior
vocațional, Facultatea de Arte și Design se regăsește astăzi
la mai bine de un sfert de veac de la reînființarea sa, între
primele școli superioare de artă din țară, cu o orientare și
personalitate bine definite.
De-a lungul zbuciumatei sale istorii, școala artistică
timișoreană, a împletit valorile tradiționale ale artei cu noile
concepte și tendințe estetice, experimentul devenind una din
trăsăturile sale definitorii, îmbrățișat fiind în bună măsură de
artiștii, grupările și criticii care au promovat arta timișoreană
în țară și peste hotare.

Contact:
www.arte.uvt.ro
Str. Oituz 4, Timişoara 300086,
Timiş, România
Tel: +40-(0)256-592900
Fax: +40-(0)256-592913
secretariat.arte@e-uvt.ro

Licență
Specializări

Locuri Locuri
buget taxă

• Arte plastice
(Pictură/ Grafică/ Sculptură)
• Arte plastice (Fotografie-video
procesarea imaginii pe calculator)
• Conservare-restaurare
• Istoria și teoria artei

36

64

17

23

8
5

7
10

• Arte decorative (ceramică, design
textil, design de bijuterie)
• Modă – design vestimentar
• Design – (design de ambient,
design de produs, design grafic)

12

18

15
35

25
40

* Cifrele de școlarizare se pot modifica în functie de alocarea
finală de către Ministerul Educației Naționale.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Master
Specializări

Locuri Locuri
buget taxă

• Pictură -Surse şi resurse ale imaginii
• Image morphology and Visual Art
Experiment – lb. engleză
• Grafică publicitară și de carte
• Sculptură – Materie şi concept
• Foto, video
• Conservare, restaurare – Icoana:
pictură și restaurare
• Istoria artei, patrimoniu, curatoriat

7
5

13
15

8
5
6
5

12
15
24
15

4

16

• Design de produs
• Design grafic- comunicare vizuală
• Design vestimentar – design textil
• Design ceramic
• Innovative Design - lb. engleză

6
7
7
5
5

14
13
23
15
15

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

PROBĂ ELIMINATORIE (exclusiv pentru specializările vocaționale)

PROBĂ ELIMINATORIE

Interviu (prezentarea unei mape sau a unui
portofoliu de lucrări, care să conțină lucrări
originale, fotografii sau reproduceri, și care
să susțină candidatura concurentului în
specializare) / examen practic de aptitudini
(doar în cazul specializării Design).

Portofoliu cu documentaţie fotografică după
lucrări personale reprezentative (15-20 imagini)
și prezentarea unui CV al candidatului. În cazul
absolvenților facultăților de artă și arhitectură
proba eliminatorie se echivalează cu examenul
de licență. Proba elimininatorie se apreciază cu
admis / respins.

PROBĂ PRACTICĂ DE SPECIALITATE

PROBĂ PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Probă de creativitate (realizarea unei lucrări
de compoziție/studiu modelaj după o temă
extrasă de unul dintre concurenți, din subiectele
elaborate de comisia de concurs în ziua
desfășurării concursului) / interviu pe baza
eseului depus cu dosarul de înscriere (doar în
cazul specializării Istoria şi Teoria Artei).

Susţinerea unui proiect personal de cercetare
și creație artistică, în programul specializării
(aproximativ 10-15 pagini de text cu completare
de imagini).

Detalii:
www.arte.uvt.ro

FACULTATEA DE
CHIMIE, BIOLOGIE,
GEOGRAFIE

Interdisciplinaritate şi flexibilitate, pentru o pregătire de înaltă
calitate și cariere de succes în domeniul ştiinţific!
„Mare parte din viață poate fi înțeleasă în termeni raționali,
dacă o exprimăm în limba chimiei. ” (Arthur Kornberg)
„De la atom la celulă, de la gene la proteine, de la populații
la ecosisteme, biologia studiază fascinantele sisteme care fac
posibilă viața.”
„Geografia e știința care pune ordine în toate cunoștințele
de pe Pământ.” (G. Vâlsan)
Contact:
www.cbg.uvt.ro
Blvd. Pestalozzi 16, Timişoara
300115, Timiş, România
Tel: +40-(0)256-592622
Fax: +40-(0)256-592620
secretariat.cbg@e-uvt.ro

Licență
Specializări
Domeniul Biologie
• Biologie
• Biochimie
Domeniul Chimie
• Chimie
• Chimie medicală (în curs de
acreditare)
Domeniul Geografie
• Geografia turismului
• Geografie
• Planificare teritorială
Domeniul Știința mediului
• Știința mediului

Capacitate
școlarizare*

Master
Specializări

Capacitate
școlarizare*

Domeniul Biologie
60
60
50
50

70
50
50
30

* Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de
studenți care pot fi înmatriculați la buget și taxă.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

• Biologia dezvoltării şi influenţa
factorilor exogeni asupra organismelor
Domeniul Chimie
• Chimia compusilor biologic activi
• Chimia compusilor farmaceutici si a
materialelor biocompatibile
• Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii
în industria alimentară, cosmetică şi
farmaceutică
• Chimie criminalistică
• Chimie didactică
• Studiul transdisciplinar al
protecţiei mediului
• Chimie clinică și de laborator sanitar
Domeniul Geografie
• Planificarea şi dezvoltarea durabilă a
teritoriului
• Dezvoltare şi amenajare turistică
• Sisteme informaționale geografice

100

40
40
40

50
40
40
50
40
40
40

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

(a) La programele de studii organizate de
Departamentul de Biologie-Chimie: Chimie,
Chimia mediului, Biologie, Biochimie, Ecologie
și protecția mediului, proba de admitere constă
în evaluarea eseului motivațional, elaborat în
prealabil de către candidat, de către comisia de
admitere, prin acordarea calificativului Admis sau
Respins. Proba este considerată promovată dacă
eseul a primit calificativul Admis.

(1) Pentru programele masterale organizate
de Departamentul de Biologie-Chimie, proba
de admitere constă din depunerea la dosar a unui
eseu de motivare în care candidatul își expune
argumentarea alegerii masterului și intențiile
de cercetare în cadrul masterului ales. Eseul se
evaluează cu Admis / Respins.

(b) La programele de studii organizate de
Departamentul de Geografie: Geografie,
Geografia turismului, Planificare teritorială,
Știința mediului, proba de admitere constă în
susținerea în fața comisiei de admitere a unui
eseu motivațional, elaborat în prealabil de către
candidat. Proba este evaluată prin Admis/Respins.
Detalii:
www.cbg.uvt.ro

(2) Pentru programele masterale organizate de
Departamentul de Geografie, proba de admitere
constă din susținerea orală a unui eseu de
motivare elaborat de candidat, în care acesta își
argumentează opțiunea și prezintă intențiile de
cercetare în cadrul programului de master ales.

FACULTATEA DE
DREPT

Absolvenții Facultății de Drept au mari șanse să lucreze
ca judecători, procurori, avocați, notari, consilieri juridici,
executori judecătorești sau în administrația locală, națională
ori a Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, studiile de drept
sunt recomandate persoanelor care doresc să își construiască
o carieră politică, diplomatică sau în afaceri.

Contact:
www.drept.uvt.ro
Timișoara, Bd. Eroilor, nr. 9A, 300575
Tel: +40-(0)256-592400
Fax: +40-(0)256-592442
secretariat.drept@e-uvt.ro

Licență
Specializări

Locuri Locuri
buget taxă

• Drept (ZI sau IFR-taxă)
Discipline de specialitate:
drept civil, drept penal, drept
procesual civil, drept procesual
penal, drept constituţional, drept
administrativ, drept comercial,
dreptul muncii, dreptul familiei,
drept internaţional, drept european
Discipline complementare:
filosofia dreptului, logică juridică,
sociologie juridică, politologie,
economie, contabilitate, fiscalitate,
criminalistică și criminologie

125

425

Notă: IFR = Învățământ cu frecvență redusă;
* Cifrele de școlarizare se pot modifica în functie de alocarea
finală de către Ministerul Educației Naționale.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Master
Specializări
• Dreptul afacerilor
destinat formării de specialişti în
consilierea juridică şi soluţionarea
litigiilor în domeniul afacerilor
• Carieră judiciară
destinat juriştilor care urmează
cariere în sistemul judiciar (judecători,
procurori, avocaţi, consilieri juridici,
executori judecătoreşti etc.)
• Știinţe penale
destinat juriştilor care urmează
cariere legate de justiţia penală
(judecători, procurori, avocaţi,
specialişti în criminalistică etc.)
• Drept fiscal
destinat formării de specialiști care
urmează cariere legate de justiția
fiscală
• Contencios administrativ și fiscal
destinat formării de specialişti care
urmează cariere legate de justiția
administrativă și fiscală
• European Union Law - lb. engleză
masterat destinat formării de specialişti
în problematica dreptului şi a afacerilor
europene

Locuri Locuri
buget taxă

64

236

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Selecția se face pe baza mediei dintre media
obţinută la examenul de bacalaureat (în
proporţie de 50%) şi nota obţinută la Testul
de evaluare a competenţelor lingvistice și de
raționament (în proporţie de 50%). Sunt declaraţi
admişi candidaţii în ordinea descrescătoare a
mediei finale obţinute, în limita numărului de
locuri scoase la concurs.

Admiterea se face pe bază de dosar şi concurs.
Concursul de admitere se susţine numai pentru
locurile finanţate de la buget.

Detalii:
www.drept.uvt.ro

FACULTATEA DE
ECONOMIE ȘI DE
ADMINISTRARE
A AFACERILOR
„Pentru mine, FEAA este locul unde am trăit atât bucuriile și emoțiile
celui din bancă, cât și responsabilitatea și împlinirea sufletească
a dascălului de la catedră. Acum, după atâția ani și departe de
acel mediu, facultatea pe care am făcut-o înseamnă pentru mine:
rigoarea, decența și responsabilitatea profesională de zi cu zi,
motivația pentru performanță, oamenii care m-au format, împreună
cu atitudinea și știința lor.”
(Alexandru Medelean, Senior Manager - PricewaterhouseCoopers)

Contact:
www.feaa.uvt.ro
Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16,
300115, Timişoara, România
Tel: +40-(0)256-592505 (secretar șef )
Fax: +40-(0)256-592500
feaa.secretariat@e-uvt.ro

Licență
Specializări
• Economia, comerţului, turismului şi
serviciilor
• Contabilitate şi informatică de
gestiune (ZI+ID)
• Rechnungswesen und
Wirtschaftsinformatik - lb. germană

Capacitate
școlarizare*

125
300
50

• Economie generală şi comunicare
economică

75

• Economie și afaceri internaționale

100

• Finanţe bănci (ZI+ID)
• Finance and Banking- lb. engleză

275
50

• Management (ZI+ID)
• Management/ management - lb
franceză

300
50

• Marketing

125

• Informatică economică

100

Master
Specializări

Capacitate
școlarizare*

• Administrarea afacerilor în turism şi
industria ospitalităţii

210

• Sisteme informaționale pentru
afaceri
• Sisteme informatice financiarbancare

100

Notă: IFR = Învățământ cu frecvență redusă; ID = Învățământ
la distanță;
* Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de
studenți care pot fi înmatriculați la buget și taxă.

Condiții admitere licență/master FEAA:
www.feaa.uvt.ro
www.startfeaa.ro

• Auditul și managementul financiar al
fondurilor europene
• Auditul și managementul financiar al
fondurilor europene (IFR)
• Audit financiar-contabil
• Contabilitate și audit în instituțiile publice
• Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor
• Contabilitate, control și guvernanță

360

• Studii Europene si Economia
Integrarii Economice

210

• Management şi integrare europeană
• Managementul Riscului în Afaceri
Internaţionale

100

• Finanţe şi strategii finaciare ale
companiilor
• Fiscalitate şi consultanţă fiscală
• Pieţe financiare, bănci şi asigurări
• International Corporate Finance - lb.
engleză
• Guvernanța organizațională și
managementul riscurilor

350

• Administrarea organizaţiilor de afaceri
• Management of Business
Organizations (IFR) - lb. engleză
• Diagnostic, evaluare şi consultanţă
în afaceri
• Le Management des Affaires en
Contexte Europeen - lb. franceză
• Management antreprenorial
• Managementul resurselor umane
• Managementul strategic al
organizaţiilor. Dezvoltarea spaţiului
de afaceri
• Managementul instituţiilor de ordine
şi siguranţă publică

460

• Marketing și Mangementul Vânzărilor
• Publicitate și Promovarea Vânzărilor
• Marketing strategic şi marketing digital

160

Numărul de locuri și repartizarea acestora se va anunța pe site-ul
facultăţii, după alocarea finală de către Ministerul Educației Naționale.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea de
la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

FACULTATEA DE
EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT
Specialişti în domeniul ştiinţei sportului şi educaţiei fizice.
3 săli de sport, sală de gimnastică, terenuri de baschet, tenis
și atletism, sală de culturism, bazin de înot, laboratoare
medicale.
Simona Amânar, Maria Olaru, Andreea Răducanu, Lavinia
Miloșovici, toate au fost absolvente ale Universității de Vest,
mai întâi ca studente, apoi la studiile de masterat.
Și Cristian Chivu sau Cosmin Contra au studiat aici.
“Am ales să fac aceste studii la Timişoara pentru că Timişoara
mi-a deschis drumul în box, aici am avut primul meci
internaţional în 1986 şi am păşit cu dreptul în lumea boxului.
Îmi place acest oraş.”
(Leonard Doroftei)
Contact:
www.sport.uvt.ro
B-dul Vasile Pârvan, nr. 4,
Timișoara, 300223, Timiș, România
Tel/Fax: +40-(0)256-592129 (207)
secretariat.sport@e-uvt.ro

Licență
Specializări
• Educație fizică și sportivă
• Educație fizică și sportivă (IFR)
• Kinetoterapie și motricitate
specială
• Sport și Performanță Motrică
(în curs de acreditare)

Locuri Locuri
buget taxă

54
42

21
75
33

Notă: IFR = Învățământ cu frecvență redusă;
*Cifrele de școlarizare se pot modifica în functie de alocarea finală
de către Ministerul Educației Naționale.

Master
Specializări
• Educaţie fizică şi sportivă
• Fitness şi performanţă motrică
• Managementul activităţilor şi
organizaţiilor de educaţie fizică şi
sportive
• Kinetoterapia în patologia
ortopedico-traumatică
• Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică

Locuri Locuri
buget taxă

10
11
10

40
39
40

10

40

11

39

În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Pentru programele universitare de licenţă
(Educaţie Fizică şi Sportivă / zi, Educaţie Fizică
şi Sportivă / FR şi Kinetoterapie şi motricitate
specială) admiterea constă în susţinerea unei
probe de evaluare motrică, probă practică
eliminatorie. Media de admitere se calculează
astfel: media la examenul de Bacalaureat
(pondere 50%); notă la proba de evaluare
motrică (pondere 50%). Media de admitere este
media aritmetică a celor 2 note obţinute la
probele de concurs.

Pentru programele universitare de master
(Educaţie Fizică şi Sportivă, Fitness şi
performanţă motrică, Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi
sportive, Kinetoterapia în patologia ortopedicotraumatică, Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică)
admiterea constă în susţinerea unui interviu.
Media de admitere se calculează astfel: notă
Interviu (pondere 25%); media examenului de
licenţă (pondere 25%); media generală a anilor
de studiu (pondere 25%); notă provenienţă
absolvent (absolvenţi proprii – 10 puncte,
absolvenţii unor facultăţi din Universitatea
de Vest Timişoara şi a altor facultăţi cu profil
sportiv sau medical – 9 puncte, absolvenţi ai
altor facultăţi – 8 puncte), pondere 25%. Media
de admitere la studii universitare de masterat se
calculează ca medie aritmetică a celor 4 probe.

Detalii:
www.sport.uvt.ro

FACULTATEA DE
FIZICĂ

Pentru o carieră de succes în domeniile astrofizică, fizică
medicală, energii regenerabile, ingineria materialelor,
prognoza economică, tehnologia informației și computere.
Pentru o carieră de succes la Siemens, Continental, Shell etc.
“Cea mai simplă formă de manifestare a materiei este natura”.
(Hideki Yukava)

Contact:
www.physics.uvt.ro
B-dul Vasile Pârvan Nr. 4,
Timișoara 300223, Timiș, România
Tel: +40-(0)256-592108
marioara.ciucanu@e-uvt.ro

Licență
Specializări
• Fizică
• Fizică informatică
• Fizică medicală

Locuri Locuri
buget taxă

67

48

* Cifrele de școlarizare se pot modifica în functie de alocarea
finală de către Ministerul Educației Naționale.
** Repartizarea numarului de locuri la licență/master pe
specializări va fi anunțată ulterior pe www.physics.uvt.ro

Master
Specializări
• Astrophysics, elementary particles
and computational physics - lb.
engleză/română
• Fizica aplicată în medicină
• Physics and technology of advanced
materials - lb. engleză/română

Locuri Locuri
buget taxă

60

30

În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Admiterea în ciclul de licenţă se realizează pe
bază de dosar de concurs şi interviu, candidaţii
susţinând astfel două probe de concurs. Proba
1: interviu motivaţional pe baza unei scrisori
de intenție. Proba se va evalua cu calificativul
“admis/respins”. Proba a 2-a: concurs de dosare
pe specializări, în principal pe baza mediei
la bacalaureat și care va determina clasarea
finală. Facultatea de Fizică organizează anual,
concursul “C. Sălceanu” la care pot participa
elevi din anii terminali de liceu, în scopul testării
prealabile a cunoştinţelor de fizică. Facultatea
de Fizică declară admişi absolvenţii de liceu
(cu diplomă de bacalaureat), care au obţinut
minimum 60% din punctajul maxim, la acest
concurs. Candidaţii care au obţinut performanţe
recunoscute la concursuri internaţionale şi
naţionale sunt declaraţi admişi, în limita
numărului de locuri alocate de către Ministerul
Educaţiei şi Cercetării.

La studiile de master admiterea se face pe baza
unui examen de admitere ce constă din analiza
dosarului de înscriere și un interviu. Departajarea
candidaților se va face în funcție de media la
admitere (nota la interviu - I, media de absolvire a
studiilor de licență - MA și media la examenul de
licență - ML). Media = 0.6*I + 0.2*MA + 0.2*ML

Detalii:
www.physics.uvt.ro

FACULTATEA DE
LITERE, ISTORIE
ȘI TEOLOGIE
Înființată de Regele Mihai I. Oferă un foarte vast program de
studiere a limbilor moderne în care pot fi combinate limbile
română engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă,
sârbă şi croată. Cei 1500 de studenți pot alege să devină:
profesori, traducători și interpreți, diplomaţi, jurnalişti, scriitori,
editori, preoți, specialiști în resurse umane, relaţii cu publicul,
administraţie, consultanţă, marketing şi publicitate, mediatori
culturali, directori de proiecte culturale.
O absolventă laureată Nobel.
“Non scholae, sed vitae discimus.” (Seneca)

Contact:
www.litere.uvt.ro
B-dul Vasile Pârvan, nr. 4,
Timișoara, 300223, Timiș, România
Tel: +40-(0)256-592164
ramona.mitiga@e-uvt.ro

Licență
Specializări
• Limbi și literaturi
română, engleză, franceză,
germană, latină, rusă, sârbă și
croată, italiană, spaniolă
• Limbi moderne aplicate
engleză, franceză, germană,
spaniolă, rusă, sârbă și croată
• Studii culturale
• Istorie
• Teologie pastorală

Locuri Locuri
buget taxă

180

67

20
31
20

195

33

5
19
20

* Cifrele de școlarizare se pot modifica în functie de alocarea finală
de către Ministerul Educației Naționale.

Master
Specializări
Domeniul Litere
• Literaturã și culturã - Contexte
românești, contexte europene
• Tendințe actuale în studiul imbii
române
• Teoria şi practica traducerii – engleză
și franceză
• Studii americane - lb. engleză
• Germana în context european: studii
interdisciplinare şi multiculturale
• Studii romanice culturale și
lingvistice (latinã, francezã, italianã,
spaniolã)
• Cultură și civilizație balcanică.
Comunicare interculturală în Banat
Domeniul Istorie
• Arheologie și mediu în contextul
dezvoltării durabile
Domeniul Teologie
• Religie, cultură, societate

Locuri Locuri
buget taxă

24

26

20

10

27

23

23
15

7
5

23

27

5

10

11

9

15

15

În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Admiterea în ciclul de studii universitare de
licenţă se organizează pe domenii de studii
universitare. Admiterea la Facultatea de Litere,
Istorie și Teologie implică susținerea de către
candidați a unor probe specifice fiecăruia
dintre domenii (teste, interviuri motivaționale,
verificarea aptitudinilor). Pentru a veni în
sprijinul elevilor de elită, la admitere se pot lua
în calcul performanțele acestora la olimpiade
sau la examenele internaționale de competență
lingvistică.

Concursul de admitere la studii universitare de
masterat poate conţine o serie de probe scrise şi/
sau orale, specifice domeniului de studiu. În cazul
studiilor universitare de masterat organizate
într-o limbă de circulaţie internaţională,
concursul de admitere trebuie să conţină şi
verificarea competenţelor lingvistice pentru
limba de studiu.

Detalii:
www.litere.uvt.ro

FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI
INFORMATICĂ

Oportunitatea de a dobândi nu doar o profesie de succes ci şi un
mod de gândire orientat înspre rezolvarea eficientă a problemelor.
• Mediu de formare şi specializare orientat înspre excelenţă,
competiţie şi colaborare
• Acces la infrastructură performantă de calcul
• Parteneriate cu companii din domeniul IT pentru stagii de practică
• Programe de studiu în limba engleză
“Esența matematicii nu este de a face lucrurile simple să pară
complicate, ci de a face lucrurile complicate să pară simple.”
(Stan Gudder, matematician american)

Contact:
www.math.uvt.ro
B-dul Vasile Pârvan, nr. 4,
Timișoara, 300223, Timiș, România
Tel: +40-(0)256-592155
secretariat.mateinfo@e-uvt.ro

Licență
Specializări

Locuri Locuri
buget taxă

• Informatică
• Informatică aplicată
• Informatică -lb. engleză

50
50
75

100
100
50

• Matematică
• Matematici aplicate
• Matematică informatică

25
20
30

50
50
50

* Cifrele de școlarizare se pot modifica în functie de alocarea finală
de către Ministerul Educației Naționale.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Master
Specializări

Locuri Locuri
buget taxă

• Artificial inteligence and distributed
computing- lb. engleză
• Inteligenţă artificială şi
calcul distribuit
• Inginerie software
• Informatică aplicată în ştiinţe,
tehnologie şi economie

20

50

19

50

18
18

50
50

• Matematici financiare
• Modelări analitice și geometrice
ale sistemelor

20
20

50
50

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Admiterea se organizează pe domenii şi programe
de studiu. Selectarea candidaţilor se face pe
baza următoarelor note: N1 – Media generală de
la bacalaureat; N2 – Nota la proba matematică
sau informatică de la bacalaureat (lipsa notei se
echivalează cu 4); N3 – Nota obţinută la proba
scrisă de admitere la matematică sau informatică
sau la concursul FMI organizat de către Facultatea
de Matematică şi Informatică (neprezentarea la
probă sau la concurs se echivalează cu nota 0).
Elevilor care au obţinut premii la concursurile
interjudeţene de specialitate aflate în lista publicată
de M.E.N., la olimpiadele judeţene de specialitate
(matematică sau informatică), sau menţiuni la
faza naţională a olimpiadelor de matematică sau
informatică în perioada liceului li se pot echivala
notele care intră în calculul mediei de admitere cu
nota 10. Media de admitere se calculează ca
medie aritmetică a celor mai mari două note
dintre N1, N2 şi N3. Proba scrisă de admitere
vine în sprijinul candidaţilor care doresc să-şi
îmbunătăţească notele obţinute la bacalaureat.

Subcomisiile de admitere pe domenii studiază
dosarele candidaţilor înscrişi la concurs şi
realizează departajarea candidaţilor printr-o
medie de admitere, stabilita pe baza următoarelor
criterii şi aspecte:
• media examenului de licenţă, în pondere
de 50 %;
• nota pe dosar: evaluare CV, Scrisoarea de
intenţie (motivaţia alegerii programului),
testul de limbă, elemente de compatibilitate a
programului de licenţă absolvit cu programul
de master ales, în pondere de 20%;
• interviu, în pondere de 30%.

Detalii:
https://sites.google.com/uvt.ro/fmi-admitere-licenta-2017/home
www.math.uvt.ro/

FACULTATEA DE
MUZICĂ ŞI TEATRU

Muzicieni și actori pentru scenele lumii.

Contact:
www.fmt.uvt.ro
Piața Libertății 1,
Timişoara 300077, Timiş, România
Tel: +40-(0)256-592650
Fax: +40-(0)256-592654
muzica.teatru@e-uvt.ro
muzica.secretariat@e-uvt.ro

Licență
Specializări
• Interpretare muzicală Instrumente
• Interpretare muzicală - Canto
• Muzică
• Artele Spectacolului (Actorie)
lb. română
• Artele Spectacolului (Actorie)
lb. germană

Locuri Locuri
buget taxă

25
15
18
14
10

Master
Specializări

Locuri Locuri
buget taxă

• Stilistica Interpretării Muzicale

50

• Artele Spectacolului de Teatru

15

* Cifrele se pot modifica în functie de alocarea finală de către
Ministerul Educației Naționale.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Specializarea Interpretare muzicală Instrumente: Probă practică eliminatorie
(notată cu admis/ respins); Etapa I: Recital
instrumental probă de interpretare – practic
(50%); Etapa a II-a: Probă de tehnică
instrumentală – practic (30%), Solfegiu la
prima vedere – practic (10%); Media de la
bacalaureat (10%).

Specializarea Stilistica Interpretării Muzicale
(instrumente / muzică de cameră/ canto / dirijat
cor): Etapa I, eliminatorie: Recital – probă de
interpretare; Etapa a II-a: Analiză interpretativăoral.

Specializarea Interpretare muzicală- Canto:
Probă practică eliminatorie (notată cu admis/
respins); Etapa I: Probă vocală- practic (40%);
Etapa a II-a: Probă de interpretare – practic
(40%), Solfegiu la prima vedere – probă practică
(10%); Media de la bacalaureat (10%).
Specializarea Muzică: Probă practică eliminatorie (notată cu admis/ respins); Etapa I:
Solfegiu la prima vedere- probă practică (30%);
Etapa a II-a: Dicteu și auz muzical- probă scrisă
(30%), Teoria muzicii- probă scrisă (30%); Media
de la bacalaureat (10%).
Specializarea Artele Spectacolului, Actorie
(în lb. română și în lb. germană): Probă
practică eliminatorie (notată cu admis/
respins); Etapa I (40%) Improvizație scenică
(testare colectivă şi individuală)- probă practică;
Dans și aptitudini muzicale (testare colectivă și
individuală, auz, memorie, ritm) - probă practică;
Etapa a II-a (50%) Monolog (tragic sau comic)probă practică, O povestire (tragică sau comică)probă practică; Media de la bacalaureat (10%).
Detalii:
www.fmt.uvt.ro

Specializarea Artele Spectacolului de Teatru
(Modul I Arta Actorului de Teatru/ Modul II Arta
actorului pentru teatru muzical): Etapa I: Interviu;
Etapa a II-a: Modul I Proba de interpretare:
Monodramă- testarea aptitudinilor pentru creația
scenică; Modul II Proba de interpretare: Recital
muzical coregrafic- testarea aptitudinilor vocale
și de expresie corporală, Monolog- testarea
aptitudinilor pentru aprofundarea studiului artei
actorului.

FACULTATEA DE
SOCIOLOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
Una dintre puţinele facultăţi de ştiinţe sociale aplicate
din România. Un partener de dialog serios şi viabil
pentru toate marile universităţi din Europa, America,
Asia şi alte părţi ale lumii.
“Don’t expect anything from the 21st century.
It expects all from you.”
(Gabriel García Márquez)

Contact:
www.fsp.uvt.ro
B-dul Vasile Pârvan, nr. 4,
Timișoara, 300223, Timiș, România
Tel: +40-(0)256-592320
Fax: +40-(0)256-592134
secretariat.fsp@e-uvt.ro

Licență
Specializări
• Asistență socială (ZI)
• Asistență socială (ID)
• Sociologie
• Resurse umane
• Pedagogie
• Psihopedagogie specială
• Pedagogia învățământului primar
și preșcolar
• Psihologie

Locuri Locuri
buget taxă

39
26
25
20
20
26

11
50
74
25
30
30
34

59

191

Notă: ID = Învățământ la distanță;
* Cifrele se pot modifica în functie de alocarea finală de către
Ministerul Educației Naționale.
În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Master
Specializări
• Managementul resurselor umane în
administrarea organizațiilor
• Sociologia dezvoltării și securității
europene
• Practica asistenței sociale centrate
pe valori
• Psihologia muncii, psihologia
organizațională și a transporturilor
• Organizational and occupational
health psychology - lb.engleză
• Management educațional și
dezvoltare curriculară
• Psihologie clinică și psihoterapie
• Psihologie educațională și consiliere
psihopedagogică

Locuri Locuri
buget taxă

14

61

13

62

24

126

19

41

-

30

12

63

14
12

46
63

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Asistență socială – zi şi ID: 50% eseu
motivațional şi 50% media examenului de
bacalaureat. / Sociologie şi resurse umane:
Scrisoare de intenţie elaborată de candidat
în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere
(admis/respins), 75% nota cea mai mare la una
din disciplinele la care a susţinut examenul
de bacalaureat, 25% media examenului de
bacalaureat. / Pedagogie şi psihopedagogie
specială: Interviu motivaţional 50% şi media
examenului de bacalaureat 50%. / Pedagogia
învățământului primar și preșcolar: Probă de
aptitudini: abilităţi muzicale (admis-respins),
50% nota la proba dicţie şi comunicare, 50%
media examenului de bacalaureat / Psihologie:
33% test de evaluare a competenţelor lingvistice
şi de raţionament şi 67% media examenului de
bacalaureat.

Criteriile pe specializări de admitere la studiile
universitare de masterat din cadrul Facultăţii de
Sociologie si Psihologie sunt disponibile pe siteul facultăţii.

Detalii:
www.fsp.uvt.ro

FACULTATEA DE
ŞTIINŢE POLITICE,
FILOSOFIE ŞI
ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII
PFC este cea mai tânără și dinamică facultate din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, fiind înființată în 1999.
Este o facultate care se potrivește oamenilor prezenți,
interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Anii de studenție
petrecuți aici vă vor contura un stil de viață activ, de care veți
beneficia toată viața.

Contact:
www.pfc.uvt.ro
B-dul Vasile Pârvan, nr. 4,
Timișoara, 300223, Timiș, România
Tel./Fax: +40-(0)256-592132 (307)
valentina.vladut@e-uvt.ro

Licență
Specializări

Master

Locuri Locuri
buget taxă

• Administraţie publică

21

79

• Științe politice
• Relații Internaționale și Studii
Europene - lb. română
• Relații Internaționale și Studii
Europene - lb. germană
• Filosofie
• Jurnalism
• Comunicare și relații publice
• Știința informării și documentării
• Publicitate

21
45

79
55

15

55

15
27
27
15
18

10
53
73
10
32

* Cifrele se pot modifica în functie de alocarea finală de către
Ministerul Educației Naționale.

Specializări
• Politici publice și advocacy
• International development and
management of global affairs - lb.
engleză
• Philosophical counselling and
consultancy - lb. engleză
• Comunicare și mediere în conflicte
sociale
• Mass media și relații publice. Tehnici
de redactare și comunicare

Locuri Locuri
buget taxă

24
23

26
77

15

35

16

34

16

34

În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în
funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea
de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Condiții admitere licență

Condiții admitere master

Două Probe de concurs. A. Proba obligatorie:
concurs de dosare pe baza mediei de la
Bacalaureat; B. Proba opțională: redactarea
unui eseu cu temă impusă pornind de la un citat
la prima vedere. În cazul candidaților care nu
doresc să susțină proba scrisă opțională, media
de admitere la facultate este identică cu media de
la bacalaureat. În cazul candidaților care susțin
proba scrisă opțională, media de admitere la
facultate se calculează după următoarea formulă:

Media examenului de licență + interviu
obligatoriu (evaluat cu admis/respins). În cazul
masteratelor în lb. Engleză interviul de admitere
se susține în lb. Engleză

Media admitere la ciclul licenţă:
media Bacalaureat x 70% + nota la proba scrisă x 30%.

Detalii:
www.pfc.uvt.ro

Organizaţii studenţeşti
Organizația Studenților din Universitatea
de Vest din Timișoara (OSUT)
www.osut.ro
Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Exacte
din Universitatea de Vest din Timişoara
(ASSEUT)
www.asseut.org
AIESEC Timișoara
www.aiesec.ro
Asociaţia Studenţilor Geografi din Timişoara
(GEOTIM)
www.geotim.ro
Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept
(ELSA)
www.timisoara.elsa.ro
Asociația Studenților Facultății de Fizică din
Timișoara
www.asftimisoara.ro
Asociația Studenților la Psihologie și
Sociologie din Timișoara
facebook.com/ASPST.ONG
Asociația Studenților de la Facultatea
de Științe Politice, Filosofie și Științe ale
Comunicării (ASPFC)
facebook.com/asociatiastudentilorpfc
Organizația Studenților Basarabeni din
Timișoara
osb.basarabeni.ro
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi
Românidin Timişoara – ASCOR
www.ascortimisoara.ro
Erasmus Student Network Timisoara (ESN)
www.esn.ro

Asociații și Cluburi studențești din cadrul Facultății
de Economie și de Administrare a Afacerilor
feaa.uvt.ro/ro/extracurriculare/parteneriate/
parteneriate-cu-organizatii-studentesti
Primul hub studențesc din țară
Minds Hub
www.mindshub.ro

ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR DIN
UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
(OSUT)
OSUT, încântaţi de
cunoştinţă!
OSUT vine în întâmpinarea ta încă din
perioada admiterii, când ne găsești la
standul „Info admitere”, unde te ajutăm
cu orice nelămurire, lucru pe care îl facem
și online, pe Facebook, prin intermediul
grupului de informare asupra admiterii
sau pe canalele proprii de comunicare. Ne
revedem apoi în cadrul săptămânii de
inițiere, unde îți pregătim o diversitate de
activități ce vor contribui la o mai ușoară
integrare în comunitatea universitară.
Pentru ca tu să fii mereu informat, noi
elaborăm și distribuim „Ghidul Studentului”,
care conține cele mai relevante informații
legate de mediul universitar și, mai mult

decât atât, îți oferim sprijin pe toată durata
procesului educațional, noi fiind cei care
se asigură de respectarea drepturilor și a
obligațiilor, susținând interesele comune
și reprezentând vocea tuturor studenților
universității.
Pe lângă reprezentarea studențească, OSUT
desfășoară pentru tine o multitudine de
activități de dezvoltare în plan personal,
profesional, cultural-artistic și social.
Înființată în 27 martie 1990, OSUT este
cea mai reprezentativă organizație a
universității și singura organizație membră
cu drepturi depline a Alianței Naționale a
Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR). OSUT este activă în Uniunea
Europeană a Studenților (European
Students Union-ESU) și membră a
Fundației Județene pentru Tineret Timiș
(FITT).
Cu drag,
Echipa OSUT

Detalii:
www.osut.ro
office@osut.ro
0256 592 181

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, etajul 2, cam. 247, Timișoara
facebook.com/osut.timisoara
Grup: facebook.com/groups/osuttm

FACILITĂŢI

Transport local gratuit

Spații de cazare la
standarde europene

Acces gratuit la
evenimente culturale

Cea mai modernă
bibliotecă din țară

Burse UVT,
burse private

Consiliere și orientare
în carieră

DEPARTAMENTUL PENTRU
PREGĂTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC (D.P.P.D.)
Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (D.P.P.D.) este
o structură didactică şi de cercetare
ştiinţifică a Universităţii de Vest din
Timişoara în cadrul căreia se asigură:
• pregătirea specifică a studenţilor şi a
absolvenţilor învăţământului superior
care optează pentru profesiunea de cadru
didactic;
• formarea continuă şi perfecţionarea
pregătirii de specialitate, psihopedagogică
şi didactico-metodică a cadrelor didactice
din învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial, liceal, postliceal şi superior.
Conform legislaţiei în vigoare, niciun
absolvent de învăţământ superior nu
poate fi cadru didactic (în învăţământul
preuniversitar sau universitar) fără
absolvirea cursurilor Programului de
formare psihopedagogică şi obţinerea
Certificatului de absolvire a DPPD,
Nivel I, respectiv Nivel II.

Detalii:
www.dppd.uvt.ro

Programul de formare psihopedagogică
este unic la nivel de ţară, fiind realizat în
conformitate cu Ordinul ministrului nr.
5745 din 13.09.2012 cu modificările şi
completările ulterioare privind aprobarea
programului de formare psihopedagogică în
vederea certificării pentru profesia didactică
prin Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic.

Condiții de admitere
• Înscrierea la cursurile DPPD este opţională
şi constă în completarea unei fişe de înscriere
(preluarea fişei şi depunerea acesteia au loc
la secretariatul DPPD, Bd. Pârvan, cam 226);
• Admiterea la cursurile DPPD Nivelul I se
realizează pe baza unui interviu ce vizează
identificarea setului de aptitudini de bază
necesare profesiei didactice;
• Înscrierea la Programul de formare
psihopedagogică Nivel 2, organizat în
regim postuniversitar, se realizează conform
metodologiei din fişa de înscriere: Fişa de
înscriere Nivel 2 postuniversitar.

INTERNAŢIONAL

Odată ce ai devenit
student în cadrul
Universității de Vest din
Timișoara (UVT), vei avea
posibilitatea să desfăşori
activităţi academice cu
dimensiune internaţională
Acest lucru este posibil prin intermediul
programelor pe care UVT le dedică
internaționalizării învăţământului superior. Mobilitățile studențești în străinătate
te pot ajuta să devii unul dintre sutele de
studenți «internaționali» ai Universității de
Vest din Timișoara într-un an universitar.
De asemenea, vei deveni membru al
comunității internaționale de studenți
din locul unde alegi să îți desfășori
mobilitatea.

Detalii:
www.ri.uvt.ro

Experienţa unei mobilităţi internaţionale va
contribui la dezvoltarea cunoştinţelor tale
profesionale, dar în acelaşi timp te va ajuta să
cunoşti o altă ţară şi altă cultură. Pentru toate
acestea poţi beneficia de burse care să îţi
acopere costurile perioadei petrecute în afara
ţării (450 – 700 de euro/lună, de exemplu, în
cadrul Programului Erasmus+).
Aceste burse te vor sprijini fie pentru a studia
timp de un semestru sau un an universitar
la una dintre cele peste 345 de universităţi
partenere, fie pentru a face practică într-o
instituţie dintr-o ţară europeană pe care o alegi.
Dacă ești interesat să devii student
internațional al UVT, poți contacta oricând
Departamentul de Relații Internaționale din
cadrul Universității pentru a afla care sunt
opțiunile tale.

1.

Universitatea de Vest
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

7.

Fizică
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

2.

Arte și Design
Str. Oituz, Nr. 4

8.

Litere, Istorie și Teologie
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

3.

Chimie, Biologie, Geografie
Str. Pestalozzi, Nr. 16

9.

Matematică și Informatică
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

4.

Drept
Bd. Eroilor, Nr. 9A

10. Muzică și Teatru
P-ța. Libertății, Nr. 1

5.

Economie şi Administrare a Afacerilor
Str. Pestalozzi, Nr. 16

11. Sociologie și Psihologie
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

6.

Educație Fizică și Sport
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

12. Ştiințe Politice, Filosofie
și Ştiințe ale Comunicării
Blvd. V. Pârvan, Nr. 4

