MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Informaţii despre confirmări
Facultate

Domenii

Programe
de studii

Calendar

Interval orar

Locaţie / sală

Acte necesare
Fişa de înscriere, formular tip; în aceasta, candidatul
trebuie să menţioneze:

Domeniul pentru studii universitare de licenţă şi
specializarea pentru care optează candidatul;

dacă doreşte să urmeze pachetul de discipline psihopedagogice în cadrul Departamentului de Pregatire a
Personalului Didactic (în vederea posibilităţii de exercitare a
profesiunii de profesor);
(2)
Certificatul de naştere (copie xerox);
(3)
Cartea de identitate (copie xerox);
(4)
Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă
numai în cazul absolvenţilor de liceu din promoţia 2018
cărora nu le-a fost eliberată înca diploma de bacalaureat deşi
au promovat examenul – (vezi şi art. 9 din Regulament) sau
copie în conformitate cu originalul (numai în cazul
candidaţilor pe locurile cu taxă);
(5)
Foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
(6)
Adeverinţa medicală tip (conţinând şi dovada
vaccinărilor) eliberată de medicul şcolar sau medicul de
familie;
(7)
2 poze 3/4;
(8)
1 dosar plic;
(9)
Taxă de înscriere (150 lei)

Data
afişării
rezultatelor
finale

Adresă site

(1)

Fizică

FIZICĂ

13.0914.09.2018

Fizică

Fizică
informatică

PAGINA 1|

09:00-14:00

Facultatea de Fizica
et 2, F202B

Telefon: 0256-592.303

www.physics.uvt.ro
15.09.2018
sectiunea Admitere

Până la data admiterii pot interveni modificări asupra datelor afișate .
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Admitere 2018
Website: http://www.uvt.ro/
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Taxă de confirmare (150 lei)
Documente doveditoare pentru cei care solicită
scutirea de taxăde înscriere la admitere (vezi la Articolul 3 Scutiri de taxă);
(12) Documente doveditoare pentru cei care au obţinut
premii la Olimpiadele naţionale şi internaţionale şi pentru
premianţiiconcursului de fizică „Constantin Sălceanu”,
precum şi pentru deţinătorii de diplome de merit acordate de
către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că
deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere;
(13) Pentru cei care urmează a doua facultate, la punctele
a – i se adaugă:
(14) dacă este student, adeverinţa de la facultatea pe care
o urmează din care să rezulte dacă realizează studiile în regim
cu taxă sau la buget;
(15) dacă este absolvent, diploma de licenţă sau adeverinţa
de licenţă în original şi foaie matricolă, în original.
(16) certificarea conformității cu originalul a copiilor
documentelor se face in momentul depunerii dosarului, de
către persoanele care au atribuții în acest sens, desemnate
la nivelul facultății.

(10)
(11)

Fizică
medicală
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Telefon: 0256-592.303

Până la data admiterii pot interveni modificări asupra datelor afișate .
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Admitere 2018
Website: http://www.uvt.ro/

