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Acte necesare la inscriere
1. diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta (candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea augustseptembrie 2017 pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat , adeverinţa
eliberată de liceu .
2. certificatul de naştere, în copie xerox,in conformitate cu originalul.
3. carte de identitate, xerox
4. adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de dispensarul de care aparţine
candidatul, din care să rezulte că a făcut analiza sângelui, micro, avizul medicului
psihiatru, şi avizul medicului de familie că este apt pentru profilul şi specializarea la
care candidează.
5. fisa medicala a candidatului trebuie sa contina si dovada vaccinarilor.
6. patru fotografii 3/4.
7. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire în
original sau copie pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare.
8. foaie matricolă
9. două plicuri timbrate
10. dosar plic
1. fişa de înscriere ;
2. diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie;
3. foaia matricolă în original;
4. adeverinţa medicală tip;
5. certificat de naştere în orginal + copie;
6. CI in copie;
7. actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere ;
8. dosar plic.
1. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original și copie;
2. foaia matricolă, în original și copie;

Telefon:
Website: http://www.uvt.ro/

.. MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I

Economie si Administrarea Afacerilor

Educatie Fizica si Sport
PAGINA |

2

3. diploma de licenţă, în copie (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie (pentru candidaţii care au absolvit o
facultate);
5. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate şi statutul de student
pe locurile finanţate de la bugetul de stat / cu taxă de şcolarizare;
6. certificat de naştere în orginal + copie;
7. certificatul de căsătorie în copie (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat
numele);
8. carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de
admitere;
9. două fotografii 3/4;
10. adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
11. dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită
scutirea de plata taxei de înscriere .
1. fişa de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor de către facultate, sau descărcată de pe
site-ul facultăţii.
2. scrisoarea de intenţie olografă;
3. diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia, în original si copie;
4. foaia matricolă, în original si copie;
5. certificat de naştere în orginal + copie;
6. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie .
7. două fotografii ¾ ;
8. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi forma cu/fără taxă (pentru candidaţii
care sunt înmatriculaţi deja într-o altă facultate);
9. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii unei facultăţi;
10. documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din u.e.
11. copie nelegalizată a cărţii de identitate sau a paşaportului;
12. certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat – copie
nelegalizată.
1. diploma de bacalaureat în original;
2. certificat de naştere în orginal + copie;
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3. copie carte de identitate;
3 (trei) fotografii 3/4;
fişa medicală tip (anexa nr.2 – fişă medicală); dovada vaccinărilor; anexa nr.1 - pentru
colectarea datelor personale;
4. cerere de înscriere (formular tip);
5. dosar plic.
1. fisa de inscriere, formular tip;
2. certificat de naştere în orginal + copie;
3. cartea de identitate (copie xerox);
4. diploma de bacalaureat in original (adeverinta numai in cazul absolventilor de liceu 2018
care nu au primit inca diploma de bacalaureat);
5. foaia matricola/suplimentul la diploma
6. adeverinta medicala tip (continand si dovada vaccinarilor) eliberata de medicul scolar sau
medicul de familie;
7. 2 poze 3/4 ;
8. 1 dosar plic;
9. documente doveditoare pentru cei care solicita scutirea de taxa de inscriere la admitere
(vezi regulametul de admitere);
10. documente doveditoare pentru cei care au obtinut premii la olimpiadele nationale si
internationale si pentru premiantii concursului de fizica „constantin salceanu”, precum si
pentru detinatorii de diplome de merit acordate de facultatea de fizica in care se specifica
faptul ca detinatorii beneficiaza de avantaje la examenul de admitere;
13. pentru cei care urmează a doua facultate, se adaugă: - 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; - dacă este absolvent, diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original şi
foaie matricolă, în original.
1. fisa tip de inscriere,
2. copie după ci,
3. certificat de naştere în orginal + copie,
4. diploma de bacalaureat sau adeverinta in original,
5. foaia matricola din liceu,
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6. adeverinta medicala,
7. 2 poze 3/4,
8. diploma internationala de competenta lingvistica,
9. acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea taxei de inscriere (pt. teologie + certificat
de botez, scrisoare de intenție, recomandare de la preotul paroh și acordul scris al
arhiepiscopiei sau episcopiei căreia îi aparțin)
1. cerere de înscriere;
2. diploma de bac. sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original si copie;
3. adeverinţă medicală tip;
4. 3 fotografii color 3/4
5. certificat de naştere și Carte de Identitate în orginal + copie;
6. acte doveditoare în original pentru scutirea de taxa de înscriere;
7. diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile
naţionale sau internaţionale ale Olimpiadelor de Matematică sau Informatică, respectiv
diplomele acordate la concursurile şcolare interjudeţene de specialitate recunoscute de
M.E.C.T.S., respectiv olimpiadele judeţene de specialitate;
8. diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original si copie, pentru
absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
9. copie după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă respectiv absolvire
care doresc să urmeze o a doua specializare;
10. dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care aleg specializarea Informatică cu
predare în limba engleză;
11. absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2014, care concurează pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere, privind
finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul statului. În cazul finanţării se va
preciza şi numărul de semestre finanţate;
12. dosar plic.
1. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu
originalul”;
(1) Absolvenţii de liceu din promoţia 2017 cărora nu li s-au eliberat diploma de
bacalaureat pot prezenta în locul acestora adeverinţa-tip din care să rezulte faptul
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că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, media generală de
bacalaureat, notele obținute la probele susținute la examenul de bacalaureat,
termenul de valabilitate a adeverinței, precum și faptul că diploma de bacalaureat
nu a fost încă eliberată, urmând ca cei declaraţi admiși să depună la secretariatul
facultăţii diploma de bacalaureat în original, la momentul confirmării locului
obținut;
(2) Pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2017 cărora nu li s-au eliberat diploma
de bacalaureat, în baza declarației pe proprie răspundere și a acordului scris ale
acestora (Anexa 1), înscrierea la concursul de admitere se va putea face în baza
situației ce atestă datele personale și rezultatele obținute la bacalaureat ale acestor
candidați, extrase din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România
(SIIIR).
(3) Nedepunerea diplomei de bacalaureat în original, până la data de 26 iulie 2017
(14 septembrie 2017 pentru absolvenții de liceu din promoția 2017), din culpa
exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de
stat.
(4) Candidaţii care se înscriu la concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de
bacalaureat sau al adeverinţei, vor prezenta o copie certicată ”conform cu
originalul”, precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate,
a cărei conformitate cu originalul se certifică de către secretariatul comisiei de
admitere de la facultatea respectivă. De asemenea, candidaţii care au calitatea de
student la o altă facultate vor depune copia certificată ”conform cu originalul” a
diplomei de bacalaureat, precum şi o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă
din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă), precum şi faptul că
originalul diplomei de bacalaureat se află la acea facultate.
foaia matricolă, în original sau copie certificată ”conform cu originalul”;
certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul”;
certificatul de căsătorie în copie certificată ”conform cu originalul”(în cazul celor care
prin căsătorie şi-au schimbat numele);
carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de
admitere;
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6. două fotografii 3/4;
7. adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
8. dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită
scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere.
9. fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte şi se
completează la data înscrierii, la secretariatul facultăţii);
10. fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la
specializările Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Actorie
11. diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii ( I, II, III ) la
Olimpiadele şcolare, naţionale şi/sau la alte concursuri naţionale, euroregionale sau
internaţionale;
12. Anexa 1 a Regulamentului cadru UVT, completată;
13. dosar plic.
1. fisa de inscriere, formular tip;
2. certificat de naştere în orginal + copie;
3. cartea de identitate (copie xerox);
4. diploma de bacalaureat in original (adeverinta numai in cazul absolventilor de liceu care
nu au primit inca diploma de bacalaureat);
5. foaia matricola/suplimentul la diploma
6. adeverinta medicala tip (continand si dovada vaccinarilor) eliberata de medicul scolar sau
medicul de familie;
7. 2 poze 3/4 ;
8. 1 dosar plic;
9. documente doveditoare pentru cei care au obtinut premii la olimpiadele nationale si
internationale
11. pentru cei care urmează a doua facultate, la punctele 1 – 10 se adaugă: - 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; - dacă este absolvent, diploma de licenţă sau
adeverinţa de licenţă în original şi foaie matricolă, în original.
1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie;
2. foaia matricolă în original sau copie;
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3. certificat de naştere în orginal + copie;
4. certificatul de căsătorie în copie (în cazul celor care prin căsătorie și-au schimbat numele
de familie);
5. adeverință medicală în original, de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt
(aptă) să urmeze studii superioare;
6. trei fotografii 3/4, cu numele și prenumele înscrise pe verso;
7. buletin de identitate (fotocopie);
8. actele doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere
la concursul de admitere: adeverința de la locul de muncă al părintelui (dacă este cadru
didactic, angajat al u.v.t.), copii după certificatul de deces al părinților - în cazul celor
orfani de ambii părinți: adeverința de la casa de copii - în cazul celor aflați în această
situație;
9. diploma „cetățean european activ” de participare la concursul național de eseuri „europa
prin ochii mei” care suplinește proba opțională la admitere pentru specializările relații
internaționale și studii europene și științe politice, conform metodologiei concursului,
cuprinsă în anexa 6 a prezentei metodologii;
10. diploma de câștigător a concursului de eseuri filosofice „din lumea sofiei”, care oferă
posibilitatea admiterii directe la facultate, doar la specializarea filosofie, conform
metodologiei concursului de eseuri, cuprinsă în anexa 7 a prezentei metodologii.
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