DACĂ VREȚI SĂ DEVENIȚI STUDENT ÎN ROMÂNIA,
PETRECEȚI UN AN LA LIT,
ÎNVĂȚÂND SAU PERFECȚIONÂNDU-VĂ LIMBA ROMÂNĂ
ȘI PREGĂTINDU-VĂ PENTRU SPECIALIZAREA
PE CARE DORIȚI S-O URMAȚI.
ACESTE OPORTUNITĂȚI VIZEAZĂ CANDIDAȚII DIN REP. MOLDOVA,
ALBANIA, BULGARIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA, UNGARIA ȘI
DIASPORA

Candidaţii pot aplica pentru trei tipuri de finanţare:
1. Pentru bursier al statului român sau buget fără bursă (studentul nu primeşte, nu
plăteşte taxă) – candidații care sunt de origine română şi au terminat liceul sau
facultatea în țara de origine depun un dosar la Comunitatea românilor pentru preselecţia
candidaţilor, iar Ministerul Educaţiei Naţionale din România va emite un ordin privind
şcolarizarea acestora pe domeniu şi tip de finanţare.
2. Candidaţii care au fost respinşi la admiterea de la MEN pot aplica direct la
Universitatea de Vest din Timişoara cu același dosar (depus la comunitate) numai pe
cont propriu lei. Totodată candidaţii de origine română care au terminat liceul în țara
de origine pot aplica direct la Universitatea de Vest din Timişoara pe cont propriu lei.
3. Candidaţii care nu sunt de etnie română se pot înscrie la Universitatea de Vest din
Timişoara prin scrisoarea de acceptare emisă de MEN (numai pe cont propriu
valutar).
Vezi Anexa 1 (Metodologia de școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate în învățământul din România 20132014)
Dosarul de înscriere conţine următoarele acte:
1.
2.
3.
4.
5.

un dosar plic;
cerere de înscriere;
copie după cartea de identitate care atestă domiciliul stabil;
copie după paşaport legalizată;
declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficial personale şi de
familie care dovedesc originea etnică română;
6. adeverinţă eliberată de Asociaţia românilor care dovedeşte originea de etnic
român vizate de Misiunile diplomatice ale României în străinătate;
7. adeverinţă medicală în original şi copie legalizată cu traducere în limba
română;
8. o fotografie ¾ care se aplică pe cererea de înscriere;
9. toate actele în original + copii legalizate şi traduse în limba română (diploma
de bacalaureat / certificat /adeverinţă de absolvire; foi matricole şi certificatul
de naştere.
Vezi Anexa 2 (Documente necesare dosarului de înscriere)
Domeniile pentru care pot aplica candidaţii la Anul Pregătitor sunt următoarele:
Domeniul: UMANIST / LITERE / PSIHOLOGIE / DREPT / JURNALISM etc.
Domeniul: MEDICAL / VETERINAR / FARMACIE
Domeniul: TEHNIC

Domeniul: ECONOMIC
Domeniul: AGRONOMIC
Domeniul: ARHITECTURĂ
Domeniul: ARTISTIC
Domeniul: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Pentru mai multe informaţii sunaţi la tel. +40256/592164 sau accesați www.uvt.ro
Secretar șef facultate: Ramona Mițiga, tel. +40256/592164

