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CAPITOLUL I
Documente de referință
Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licență la UVT se organizează în
conformitate cu prevederile: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare; Ordinul Ministrului Educației, Naționale nr.
3359MD/11.03.2013 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6000/2012 privind aprobarea
Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe
UE, în învățământul de stat și particular acreditat în România; Ordinul Ministrului
Educației și Cercetării Științifice nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi
de doctorat pentru anul universitar 2015-2016.

CAPITOLUL II
Organizarea procesului de admitere la studiile universitare de licență din
cadrul Universității de Vest din Timișoara
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. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu
cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
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 Ministerul Educației Naționale
pentru această categorie sau pe locuri cu taxă, dar numai la specializările acreditate
cu predare în limba română (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
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cetățeniilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2015-2016 sau
pot opta pentru un loc cu taxă în lei, dar numai la specializările acreditate (Anexa
4);
cetățenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi
cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe locuri cu taxă;
absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, cei cu
situații sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot candida
și pe unul dintre cele 20 de locuri bugetate de UVT;
cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European
și Confederației Elvețiene se pot înscrie la concursul de admitere la UVT (în regim
financiar: cont propriu valutar), pe bază de dosar, urmând să fie primiți la studii
sau respinși în baza admiterii organizate la UVT conform metodologiei privind
eliberarea scrisorii de acceptare și primirea la studii de licență în cadrul UVT a
cetățenilor din state terțe UE și pe baza scrisorii de acceptare la studii în România
eliberată de MEN (Anexa 5)

Art. 4. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetățenii străini și de
către cetățenii români se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MEN Centrul Național pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor CNRED - 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. 5. Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română.
(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 MEN.
(2) Admiterea la studii universitare de licenţă poate să fie susţinută în limba română
sau în limbile minorităţilor naţionale, la programele de studii care funcţionează în
limba minorităţii naţionale, dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în
limba respectivă.Pentru programele universitare de licenţă şcolarizate în limba
română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine
şi în limba maternă a acestuia.
(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține
obligatoriu o probă de competență lingvistică eliminatorie, notată cu
admis/respins.
(4) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în
limba română sau în limba străină de predare a programului de studii universitare
de licenţă.
(5) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt eliminatorii
şi se vor nota cu admis/respins.
Art. 6. Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se organizează:
 pe locuri finanțate de la bugetul de stat (învățământ de zi) prin granturi de studii;
 pe locuri cu taxă (învățământ de zi, învățământ cu frecvență redusă şi învățământ
la distanță). Formele de învățământ cu frecvență redusă şi la distanță se vor
organizate doar de către facultățile care organizează învățământ de zi în domeniul
respectiv.
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Art. 7. Admiterea la studiile universitare de licență, indiferent de forma de organizare, se face
prin concurs, pe baza probelor stabilite de fiecare facultate în parte, conform
propriilor metodologii de admitere.
Art. 8.
(1) Programele de studii pentru care Facultatea de Litere, Istorie și Teologie organizează
admitere pentru anul universitar 2014-2015 sunt următoarele:












Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană,
italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină
Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (franceză, germană, italiană,
spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină
Limba și literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, italiană,
spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină
Limba și literatura germană – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană,
spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină
Limba și literatura rusă – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană,
italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină
Limba și literatura sârbă și croată – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină
Limba și literatura latină (Filologie clasică) – O limbă și literatură modernă (engleză,
franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura română
Limbi moderne aplicate
Studii culturale
Istorie
Teologie pastorală.

În cazul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie s-a propus următorul număr de locuri:
DOMENIUL: LIMBI ŞI LITERATURI (LL)
Română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată,
latină (filologie clasică) 180 buget / 195 taxă;
Atenţie: În toate aceste cazuri se combină două limbi, fiecare în pondere de 50 % din planul
de învăţământ.
DOMENIUL: LIMBI MODERNE APLICATE (LMA) 65 buget / 35 taxă
Engleză – franceză, germană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată;
Franceză – engleză, germană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată;
Germană – franceză, engleză, spaniolă, rusă, sârbă şi croată;
DOMENIUL: STUDII CULTURALE (SC) 20 buget / 20 taxă;
DOMENIUL: ISTORIE 31 buget / 14 taxă;
DOMENIUL: TEOLOGIE Teologie pastorală 20 buget / 20 taxă.
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Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la
care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi
depuse într-un dosar plic):












copie după cartea de identitate;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu
pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia
legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după
original de către secretariatul facultăţii;
foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
certificat de naştere (copie legalizată);
adeverinţă medicală;
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire
(absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze
o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea
studiilor;
acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de
admitere: copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor
orfani de ambii părinţi), adeverinţă de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de
la casele de copii şi din plasament familial), copie după certificatul de revoluţionar al
părintelui, adeverinţă din care să rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru
didactic ;
acte doveditoare pentru cei ce au obţinut o diplomă internaţională de competenţă
lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe) sau un premiu la
faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în specialitatea A. Precizări
suplimentare sunt făcute la art. 11 alineatul 5.

Candidaţii care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor prezenta:


o scrisoare de intenţie,



certificatul de botez,



o recomandare de la preotul paroh,



acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 pot
prezenta la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul
2015, adeverinţa de liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în
timpul cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat.
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Candidații vor completa o fișă de înscriere cu opțiunile alese în funcție de ordinea
preferințelor.
SCUTIRI DE TAXĂ
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:
1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
2) sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor U.V.T.;
3) sunt orfani sau proveniţi din casele de copii.
4)
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare
aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un
singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.
CALENDARUL ADMITERII
Acest calendar este flexibil și poate suferi modificări minimale. Recomandăm
consultarea regulată a site-ului pentru verificarea eventualelor modificări.
Sesiunea de vară în perioada: 13. 07. 2015 - 31. 07. 2015
13 – 27.07.2015

Înscriere admitere licenţă; susțineri teste și interviuri

27. 07. 2015

Susținerea probelor pentru Teologie și afişarea
rezultatelor preliminare pentru celelalte

28.07.2015

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

28 – 30.07.2015

Confirmare locuri și depunerea cererilor candidaților de
pe listele de așteptare

31.07.2015

Confirmare locuri și înmatriculare

31.07.2015

Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea de toamnă, în perioada: 15.09.2015 – 21.09.2015
15 – 19.09.2015

Înscriere admitere licenţă; susțineri teste și interviuri

19.09.2015

Susținerea probelor pentru Teologie și afişarea
rezultatelor preliminare pentru celelalte

20.09.2015

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Metodologie privind organizarea și
desfășurarea admiterii în ciclul de
studii universitare de licență
20 – 21.09.2015

Confirmare locuri și înmatriculare

21.09.2013 – după ora 17.00

Afişarea rezultatelor finale
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Precizare: candidaţii care se regăsesc pe listele de aşteptare după afişarea rezultatelor
preliminare sunt rugaţi să se prezinte la Secretariatul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie,
et. 2, camera 228, pentru depunerea cererilor de ocupare a locurilor rămase neconfirmate.
(2) Planurile de învățământ sunt elaborate conform Regulamentului de elaborare a
planurilor de învățământ al UVT.
Planurile de învățământ ale LIT, aferente tuturor specializărilor pentru care se
organizează concurs de admitere se află pe site-ul facultății www.litere.uvt.ro.
(3) Rezultatele examenului de admitere la licență vor fi afișate la sediul Facultăţii de
Litere, Istorie şi Teologie, la avizier, precum și pe pagina de web a facultății,
www.litere.uvt.ro.
Art. 9. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare
anului școlar 2014-2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare
examenului de bacalaureat în anul 2015, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința
originală eliberată de către instituția de învățământ pentru prima opțiune și o
adeverință legalizată pentru celelalte opțiuni, în care se menționează media generală
de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
Art. 10.
(1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de
studii au obligaţia să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de
bacalaureat (sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea 2014-2015) în original, la secretariatul facultăţii.
(2) Candidații admişi pe locurile finanțate prin granturi de studii care au depus la
înscriere doar adeverinţa au obligația să depună diploma de bacalaureat în original
pânăla data de 1 octombrie 2015.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
Art. 11.
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat
pentru un singur program de licenţă. Candidatul declarat admis la două programe
de studii optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de
stat prin depunerea diplomei de bacalaureat în original, la facultatea care
derulează programul de studii pe care doreşte să-l urmeze, până la termenul
stabilit prin metodologia de admitere proprie a fiecărei facultăți.
(3) Un candidat care a urmat un ciclu de studii de licență pe locuri finanțate de la
bugetul de stat poate urma un alt ciclu de studiu de licență doar în regim cu taxă.
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(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se
suportă de către studenţi.
(5) Pentru candidaţii care au obţinut certificate internaţionale de competenţă
lingvistică, sunt posibile, la solicitarea acestora, următoarele echivalări:


Limba engleză:
o Examene Cambridge:
 Proficiency A, B sau C – nota 10
Advanced A, B sau C – nota 10
 First A – nota 10, B – nota 9,50, C – nota 9
o IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9; 6,5+: nota 10
o TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10
 Limba franceză: DALF – nota 10, DELF B2 – nota 10
 Limba germană: Schprachdiplom – nota 10, Goethe Zertifikat echivalarea se face
conform Nivelelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi
Moderne
 Limba intaliană: PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 şi C1 – nota 10, nivel B2 – nota
9.50
 Limba spaniolă: DELE superior – nota 10, DELE mediu – nota 9.50, DELE
iniţial – nota 9.
Candidatul poate să aleagă fie echivalarea certificatului de competenţă lingvistică pe baza
grilei de mai sus, fie susţinerea testului de competenţă lingvistică propus de facultate.
Precizare: Detaliile despre conţinutul testelor sau interviurilor, precum şi competenţele sau
cunoştinţele necesare, mostre şi bareme de corectare se găsesc în Anexa 1.
Candidaţii care în perioada studiilor liceale au participat la olimpiadele şcolare
internaţionale recunoscute de M.E.N., câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II şi
III) recunoscute de M.E.N. vor beneficia de nota 10 la specializarea menţionată pe diplomă,
iar în cazul unei duble specializări, pentru cea de-a doua specializare. Media de admitere se
va face conform schemei de admitere precizate la art. 16.
În aceeaşi situaţie se află şi absolvenţii cu diplomă a unor licee din ţările în care se
vorbeşte limba pentru care optează candidatul la înscriere.
Art. 12.
Pentru fiecare candidat înscris la admitere, UVT va colecta datele cuprinse în Anexa 1
a prezentului Regulament.
Art. 13.
UVT 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
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin
admitere.Gratuitatea restituirii dosarelor se menține vreme de 1 an de la data afișării
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rezultatelor. După această dată, dosarele se arhivează iar UVT își rezervă dreptul de a
percepe o taxă pentru acest serviciu, în acord cu hotărârea Senatului UVT.
Art. 14.
La nivelul Universităţii se constituie o Comisie centrală de admitere pentru ciclul de
studii universitare de licență, care este propusă de rector şi aprobată de Senatul UVT.
Aceasta are atribuţii de a rezolva problemele curente ale admiterii. În fiecare facultate,
sub autoritatea și răspunderea decanului, se constituie Comisia de admitere și Comisia
de soluționare a contestațiilor. Se recomandă ca în componenţa Comisiei centrale de
admitere și a Comisiilor pe facultăți să existe şi un student reprezentant. Întreaga
răspundere privind organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de admitere revine
Comisiei de admitere pe facultate.
Art. 15.
Organizarea şi gestionarea paginii web a universității referitoare la admitere va fi
realizată de către Departamentul de Informatizare şi Comunicații, sub îndrumarea
prorectorului responsabil cu studiile universitare de licență.
Art. 16.
Examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate consta în probă /
probe scrisă / scrise sau / şi orală / orale pentru testarea cunoştințelor și a capacităților
cognitive.
Toate probele:
 teste
 interviuri
 verificarea aptitudinilor muzicale (Teologie)
se vor desfăşura în ziua înscrierii, după terminarea perioadei de înscriere, ora 14.
La LIT modalitatea de calcul pentru admitere, este următoarea:
Pentru domeniul LIMBI MODERNE APLICATE:
o 80% notele de la cele două teste de competenţă lingvistică (probă scrisă)
pentru cele două limbi străine alese (în proporţie egală, 40% + 40%)
o 20% media generală de la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul LIMBI ŞI LITERATURI
o 80% notele de la cele două teste (probă scrisă) sau interviuri pentru cele
două limbi alese (în proporţie egală, 40% + 40%), după cum urmează:
 test (probă scrisă) la limba română
 test de competenţă lingvistică (probă scrisă): limbile engleză,
franceză, germană, spaniolă
 sau probă orală (interviu) pentru limbile italiană, sârbă, rusă, latină
o 20% media generală de la examenul de bacalaureat
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Limba și literatura latină (Filologie clasică) – nivel începători
o 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional)
o 40% nota de la testul scris, testul de competenţă lingvistică sau proba orală
la a doua limbă aleasă
o 20% media generală de la examenul de bacalaureat

Pentru domeniul STUDII CULTURALE
o 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional)
o 40% media generală de la examenul de bacalaureat
o 20% nota de la disciplina Limba şi literatura română de la bacalaureat
Pentru domeniul ISTORIE
o 60% nota de la proba orală (interviu motivaţional)
o 40% media generală de la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul TEOLOGIE
o 50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă
o 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale
o 40% media generală de la examenul de bacalaureat
Art. 17.
(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi
mai mică decât 5 (cinci).
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie
ponderată a notelor obţinute la probele examenului de admitere, conform
metodologiilor elaborate de facultăți.
(3) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul UVT, conform
metodologiilor elaborate de facultăți.
(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru
repartizarea locurilor finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai
bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu de licență.
(5) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, LIT va colecta datele
cuprinse în Anexa 2 a prezentei metodologii.
(6) Înmatricularea studenților declaraţi admişi în urma concursului de admitere în
ciclul de studii universitare de licență se face prin decizie a rectorului UVT. După
înmatriculare studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la fiecare specializarea /
specializările / programul / programele de studii la care au fost admişi.
Art. 18.
Locurile finanțate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcție de performanțele
academice ale studenților. 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, condiționarea acestei finanțări de depunerea în original a diplomei de
bacalaureat de către studentul beneficiar la dosarul personal.
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Art. 19.
(1) Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență la UVT se
organizează în una sau mai multe sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
Pentru anul universitar 2015-2016, concursul de admitere în ciclul de studii
universitare de licență la LIT se desfăşoară în perioadele 13.07.2015 - 31.07.2015
și 15.09.2015 – 21.09.2015.
(2) Concursul de admitere pentru cetăţenii străini din state terţe UE are loc între 1
martie 2015 (începând cu această dată Departamentul de Relaţii Internaţionale
acceptă dosare de candidatură) şi 15 septembrie (data până la care
Departamentul de Relaţii Internaţionale acceptă dosare de candidatură).
(3) Pentru cetăţenii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, admiterea se va organiza conform Metodologiei propuse de
Ministerul Educaţiei Naţionale în acest sens şi Regulementului de admitere al
UVT.
(4) Pentru cetăţenii străini din state ale Uniunii Europene, admiterea va avea loc în
aceleaşi condiţii ca şi pentru cetătenii români (cu condiţia să fie respectate
cerinţele privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor).
Art. 20.
(1) 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. 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 programe de
studii din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate.
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. Aceste
taxe se fac publice pe pagina web a UVT.
(2) Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de
studii universitare de licență, precum și de plata taxelor percepute pentru
eliberarea unor acte și documente școlare următoarele categorii de persoane: (a)
copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel
puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar; (b) copiii întregului
personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar,
nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat
după cel puţin 10 ani de activitate didactică.
(3) Întregul personal din învăţământul superior şi din bibliotecile centrale universitare
este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente.
(4) Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de
înscriere pentru angajații UVT (personal non-didactic) sau copiii acestora sau
pentru cazuri argumentate de către conducerile facultăților.
(5) Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere
de 50 de EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).
(6) La înmatriculare, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.
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(7) În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la
înmatriculare, studenții admiși cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu. În
caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul.
(8) În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe
locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din
valoarea taxei de studiu.
(9) Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de
şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Aceeaşi
reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la
absolvirea unui program de studii la UVT finanţat total sau parţial de la bugetul de
stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate.
(10) Studenţii bursieri ai statului român nu platesc taxe de şcolarizare.
Art. 21.
Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen
de 24 de ore de la comunicare/afișarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 24 de ore de
la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză și soluționare a
facultății aprobată în senatul universitar a.c. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul
facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză și soluționare a contestațiilor sunt definitive.
Conform legii, atât membrii comisiei de analiză a contestațiilor, cât și secretarul
comisiei nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la
gradul al III-lea inclusiv.
Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita
numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu
poate fi depăşit.
Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica următoarele
criterii de departajare stabilite de Consiliul facultăţii:
1) media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care
nu au fost studiate în liceu;
2) media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care
nu au fost studiate în liceu.
Art. 22.
După analiza rezultatelor concursului de admitere, Consiliul de Administrație al UVT
va stabili redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat neocupate la alte
programe / domenii de licență din cadrul UVT.
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Art. 23.
(1) Pentru anul universitar 2015-2016, LIT organizează concurs de admitere la studii
universitare de licență, pentru fiecare program de studiu menționat la art. 8.
(2) Se organizează doar programe de studii universitare de licență unde numărul de
cursanți este suficient de mare astfel încât să permită autofinanțarea programului
dar nu mai puţin de:
- 40 studenţi echivalenţi unitari* / program de studiu în cazul în care
activităţile didactice se fac pe un trunchi comun mai mic decât
echivalentul unui an de studiu;
- 30 studenţi echivalenţi unitari / program de studiu în cazul în care
activităţile didactice se fac pe un trunchi comun mai mare decât
echivalentul unui an de studiu;
- 20 studenţi echivalenţi unitari / program de studiu în cazul în care
activităţile didactice se fac pe un trunchi comun mai mare decât
echivalentul a 2 ani de studiu.
(3) A 2-a sesiune de admitere se va organiza doar pentru acele programe de studiu
pentru care au fost îndeplinite criteriile de la (2) în proporţie de minim 50%. În
caz contrar studenţii declaraţi admişi la programul de studiu care nu se mai
organizează vor fi redistribuiţi la alt program de studiu, în acord cu opţiunea
exprimată.
(4) Consiliul de Administrație al UVT va analiza punctual situațiile care nu se
încadrează condițiilor prevăzute la punctul (2) și (3) al prezentului articol și va
decide funcționarea sau nu a unor programe de studiu, în baza strategiei de
dezvoltare a UVT, în condițiile legii. Această analiză se va baza pe argumentația
facultăților și în special pe baza eforturile făcute și acțiunile întreprinse de
Facultate/Departament în vederea promovării programelor de studii în
cauză.Aceste situații vor fi prezentate mai apoi Senatului Universității.
(5) Candidații pot indica la înscriere mai multe opțiuni, pentru programe de studii
diferite, precizând ordinea de prioritate a acestora. Clasamentul final rămâne
definitv (dacă prima opţiune nu întrunește un număr suficient de mare de cursanţi,
sistemul va activa automat cea de a doua opţiune, ș.a.m.d.).
* (a) Noţiunea de student echivalent unitar exprimă, în termeni matematici, faptul că
procesul de pregătire universitară a unui student necesită costuri diferite, în funcţie de
domeniul (coeficient de cost) şi forma de învăţământ (coeficient de echivalare) la care
acesta este înscris; un student echivalent unitar este asociat unui student la ciclul de
licenţă într-un domeniu cu coeficient de cost egal cu 1. (www.cnfis.ro).
(b) Numărul de studenţi echivalenţi unitari aferenţi studenţilor cu taxă se calculează
raportând taxa de studiu la finanţarea de la buget pentru un student echivalent unitar.
Art. 24.
(1). Studenții care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de licență de
pe locuri bugetate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe
locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
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(2). Studenții care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de licență de
pe locuri cu taxă se pot prezenta la un nou concurs de admitere, putând ocupa un loc
bugetat sau cu taxă.
(3). Studenții care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de licență pot
fi reînmatriculați pe locuri cu taxă pe baza unei cereri doar în cazul în care capacitatea
de școlarizare a domeniului/programului de studiu nu este astfel depășită.
Art. 25.
LIT are obligația de a comunica 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. 26.
Prezenta metodologie este obligatorie pentru comisiile de admitere şi se aduce la
cunoştința candidaților prin afişare pe pagina web a LIT.
Art. 27.
LIT 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.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 28.
Ediția de față a prezentei Metodologii a fost aprobată în şedinţa Consiliului LIT din data de
_____________. Ediția I a fost aprobată în data de 03.februarie 2015.
Art. 29.
Metodologia de admitere a LIT este parte integrantă a Regulamentului UVT și se
constituie în Anexă.
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Anexa 1 Fișa de înscriere LIT
Anexa 2 Oferta de studii pe domenii
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