UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICENłĂ
anul universitar 2010/2011
Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă la U.V.T. se organizează în conformitate
cu prevederile: Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completăriile
ulterioare; Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; Legea nr. 441/2001 privind
învăŃământul universitar şi postuniversitar cu taxă, H.G. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi
studenŃilor care au primit distinŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale; H.G. nr. 749/2009 privind
structurile instituŃiilor de învăŃământ superior şi specializările/programele de studii universitare de
licenŃă acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea, H.G. nr. 1093/2009
privind modificarea şi completarea H.G. nr. 749/2009 şi Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi
Tineretului nr. 3331 /04.05.2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii
în ciclul de studii universitare de licenŃă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar
2009/2010.
Art. 2. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă se organizează pe domenii de studii
universitare de licenŃă.
Art. 3. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă:
• cetăŃenii români absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu
aceasta;
• cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic
European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. CandidaŃii vor prezenta la înscriere
un dosar cu acelaşi conŃinut ca şi al cetăŃeniilor români (echivalările actelor de studii vor fi
efectuate de ministerul de resort);
• cetăŃenii străini de etnie 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 M.E.C.T.S.. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă;
• cetăŃenii din Republica Moldova, care au absolvit liceul în România vor candida în aceleaşi
condiŃii ca şi cetăŃenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă iar cetăŃenii Republicii
Moldova, absolvenŃi ai unor licee din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere
numai prin centrele de selecŃie, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu
prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăŃeniilor din Republica Moldova valabilă
pentru anul universitar 2010/2011;
• cetăŃenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiŃii ca şi cetăŃenii români,
pe locuri bugetate repartizate de M.E.C.T.S. sau pe locuri cu taxă;
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•

cetăŃenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului
Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene se pot înscrie la concursul de admitere pe
cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii in Romania eliberată de
M.E.C.T.S.

Art. 4. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă se organizează pe locuri:
• finanŃate de la bugetul de stat (învăŃământ de zi);
• cu taxă (învăŃământ de zi, frecvenŃă redusă şi la distanŃă).
Formele de învăŃământ cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă pot fi organizate doar de către facultăŃile care
organizează învăŃământ de zi în domeniul respectiv.
Art. 5. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii de studii
universitare de licenŃă (specializări/programe de studii) din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite
de învăŃământ superior, dar poate fi admis la o unică specializare/program pe locuri finanŃate de la
bugetul de stat.
Art. 6. Admiterea candidaŃilor la examenul de admitere se face în conformitate cu metodologiile
elaborate de facultăŃi, cu respectarea acestui regulament cadru. Aceste metodologii trebuie să fie
depuse la prorectorul responsabil cu ciclul de licenŃă până la data de 15.02.2010 şi ele trebuie să
conŃină următoarele elemente:
• cifra de şcolarizare propusă pe specializări;
• documente necesare la dosarul candidatului;
• categoriile de candidaŃi scutiŃi de taxa de înscriere şi înmatriculare;
• calendarul admiterii;
• condiŃii de admitere pentru candidaŃii care au obŃinut distincŃii la olimpiadele regionale,
naŃionale şi internaŃionale sau la concursuri specifice;
• criterii de departajare în cadrul existenŃei mai multor candidaŃi care au o medie egală cu cea a
ultimului loc repartizat la buget;
• data, ora şi locul afişării rezultatelor;
• data limită până la care se depun diplomele de bacalaureat în original (numai pentru locurile
bugetate);
• datele de afişare ale reclasificărilor succesive şi numărul acestor etape de reclasificare;
• stabilirea disciplinelor pentru M2 şi M4.
Metodologiile elaborate de facultăŃi vor trebui să cuprindă competenŃele conferite de fiecare
specializare din domeniul de licenŃă scos la concurs şi planurile de învăŃământ aferente. Aceste
elemente vor fi publicate în mod obligatoriu şi pe pagina web a facultăŃii la secŃiunea admitere 2010.
Art. 7. Locurile finanŃate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcŃie de performanŃele profesionale
ale studenŃilor. Această condiŃie va fi prevăzută în contractul de studii încheiat de fiecare student cu
U.V.T. În contract sau în actul adiŃional la contract se precizează dacă locul atribuit (pentru primul an
de studii) este finanŃat de la bugetul de stat sau este cu taxă. Reclasificarea anuală după anul I
presupune, pentru locurile finanŃate, ca în contractul de studii să se stipuleze că locul finanŃat este
condiŃionat de depunerea în original a diplomei de bacalaureat de către studentul beneficiar la dosarul
personal.
Art. 8. Un candidat care a urmat un ciclu de studii de licenŃă pe locuri finanŃate de la bugetul de stat
poate urma un alt ciclu de studiu de licenŃă doar în regim cu taxă. Al doilea domeniu de studiu la
ciclul universitar de licenŃă se poate efectua numai cu admitere prin concurs şi înmatriculare în anul I.
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Art. 9. La U.V.T., de regulă, admiterea se face pe baza rezultatelor obŃinute de către candidaŃi în liceu
şi la examenul de bacalaureat.
Pentru studiile de licenŃă organizate într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională, admiterea va
conŃine obligatoriu şi o probă de competenŃă lingvistică în cazul în care această competenŃă nu rezultă
din alte documente.
Pentru domeniile/specializarile la care se cer anumite aptitudini (arte, muzică, educaŃie fizică,
teologie) şi/sau valenŃe fizice (poliŃie comunitară), probele pentru verificarea acestora sunt
eliminatorii.
Art. 10. FacultăŃile vor specifica în regulamentele proprii metodologia de calcul a mediei de admitere
precum şi modalitatea de distribuire a candidaŃilor pe specializări.
La nivelul UniversităŃii se va utiliza următoarea formulă de calcul:
M = 2 M 1+2 M 2+3M 3+3M 4
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unde:
- M1 este media generală obŃinută la bacalaureat
- M2 este media obŃinută la bacalaureat la proba (probele) care are relevanŃa cea mai mare în ceea ce
priveşte specializarea aleasă
- M3 este media mediilor generale obŃinute în cei 4 (sau 5) ani de studii liceale.
- M4 este media mediilor din cei 4 (sau 5) ani de studii liceale la disciplina cea mai relevantă în ceea ce
priveşte specializarea aleasă.
Art. 11. Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere obŃinute de candidaŃi, în funcŃie de opŃiunile candidaŃilor şi în limita numărului de locuri
pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri finanŃate de la bugetul de stat nu poate fi
depăşit. Dacă sunt mai mulŃi candidaŃi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de
departajare stabilite prin metodologiile facultăŃilor. Se recomandă facultăŃilor să prevadă minimum
două astfel de criterii de departajare.
Art. 12. La nivelul universităŃii se constituie o comisie de admitere centrală care este propusă de
rector şi aprobată de Senatul universitar cu atribuŃii de a rezolva problemele curente ale admiterii. În
fiecare facultate, sub autoritatea decanului se constituie Comisia de admitere pe facultate care
coordonează organizarea şi desfăşurarea admiterii în facultatea respectivă. Întreaga răspundere privind
organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de admitere revine comisiei de admitere a facultăŃii.
Art. 13. Organizarea şi gestionarea paginii web a universităŃii referitoare la admitere va fi realizată de
către Departamentul de Informatizare şi ComunicaŃii, sub îndrumarea prorectorului responsabil cu
studiile universitare de licenŃă.
Art. 14. CandidaŃii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2010 pot
prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinŃa eliberată de liceu, în care se
menŃionează rezultatele obŃinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale.
Art. 15. În vederea înmatriculării, candidaŃii admişi pe locurile finanŃate de la bugetul de stat au
obligaŃia să depună la secretariatul facultăŃii până la data stabilită prin metodologia de admitere a
facultăŃii diploma de bacalaureat în original. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din
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vina candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia de admitere, atrage după sine
înmatricularea în regim cu taxă.
Art. 16. Conform structurii anului universitar 2009/2010 aprobat în Senat, H.S. nr. 26/28.01.2010,
pentru anul universitar 2010/2011 concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenŃă la
U.V.T. se desfăşoară în perioada 08 – 28 iulie şi 13 – 17 septembrie 2010, după un calendar stabilit de
fiecare facultate.
Art. 17. La U.V.T. taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenŃă este 100
lei, iar taxa de înmatriculare este 150 lei. In principiu taxa de înscriere la admitere se plăteşte o
singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licenŃă la care candidatul s-a înscris în
cadrul aceleiaşi facultăŃi. In cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două sau
mai multe specializări în cadrul aceleaşi facultăŃi, va depune câte un dosar pentru fiecare specializare
şi va achita taxa de înscriere pentru fiecare dintre acestea.
Art. 18. Eventualele contestaŃii se pot depune la Comisia de admitere pe facultate, în termen de 24 de
ore de la data afişării rezultatelor concursului de admitere. ContestaŃiile se rezolvă şi rezoluŃiile se
afişează în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaŃiilor. Deciziile
comisiilor de contestaŃie sunt definitive.
Art. 19. CandidaŃii declaraŃi admişi pe un domeniu de studiu universitar de licenŃă pentru a dobândi
dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 şi a OMCT nr. 4316/2008, trebuie să se înscrie la
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru a urma programele de studii
psihopedagogice.
Art. 20. După analiza rezultatelor concursului de admitere 2010, Biroul Senatului U.V.T. va stabili
redistribuirea locurilor finanŃate de la bugetul de stat neocupate, la alte domenii de licenŃă din cadrul
U.V.T., în funcŃie de solicitări şi de nivelul concurenŃei.
Art. 21. Pentru anul universitar 2010/2011, U.V.T., organizează concurs de admitere la studii
universitare de licenŃă în următoarele domenii de licenŃă :
Nr.
crt.

1

Domeniul de
licenŃă

Facultatea

Facultatea
Matematică
Informatică

de
şi

Specializări/Programe de studii
Matematică
Matematici aplicate
Matematică informatică
Informatică
Informatică (în limba engleză)
Informatică aplicată
Fizică
Fizică informatică
Fizică medicală

Matematică

Informatică

Fizică
2

Facultatea de
Fizică

ŞtiinŃe inginereşti
aplicate
ŞtiinŃa mediului

Fizică tehnologică
Fizica mediului

4

3

4

5

6

7

Chimie
Chimie (în limba engleză)
Chimie
Chimie informatică
Biochimie tehnologică
Biologie
Facultatea de
Biologie
Biochimie
Chimie,
Biologie,
Geografie
Geografie
Geografie
Geografia turismului
Planificare teritorială
Chimia mediului
ŞtiinŃa mediului
Ecologie şi protecŃia mediului
ŞtiinŃa mediului
Limba şi literatură română – O limbă şi
literatură modernă
O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă
şi literatură modernă (B)
Limbă şi literatură
Filologie clasică (Limba şi literatura latină)
- Limba şi literatura română/ O limbă şi
Facultatea
de
literatură modernă (engleză, franceză,
Litere, Istorie şi
germană, italiană, spaniolă)
Teologie
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate
Studii culturale
Studii culturale
Istorie
Istorie
Teologie ortodoxă pastorală
Teologie
Teologie ortodoxă didactică
Filosofie
Filosofie
ŞtiinŃe politice
ŞtiinŃe politice
RelaŃii internaŃionale şi studii europene
Facultatea
de
RelaŃii internaŃionale şi
ŞtiinŃe Politice,
RelaŃii internaŃionale şi studii europene (în
studii europene
Filosofie şi
limba germană)
ŞtiinŃe ale
Comunicare şi relaŃii publice
Comunicării
Jurnalism
ŞtiinŃe ale comunicării
Biblioteconomie şi ştiinŃa informări
Publicitate
Drept
Facultatea
de Drept
Drept şi ŞtiinŃe
AdministraŃie publică
ŞtiinŃe administrative
Administrative
PoliŃie comunitară
Psihologie
Psihologie
AsistenŃă socială
AsistenŃă socială
Sociologie
Facultatea
de Sociologie
Antropologie
Sociologie şi
Pedagogie
Psihologie
Psihopedagogie specială
ŞtiinŃe ale educaŃiei
Pedagogia învăŃământului primar şi
preşcolar
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Economia comerŃului, turismului şi
serviciilor
Economie generală şi comunicare
economică
Economie agroalimentară şi a mediului
FinanŃe şi bănci
FinanŃe şi bănci (în limba engleză)
Contabilitate şi informatică de gestiune

Administrarea afacerilor
Economie

8

9

10

11

Facultatea de
Economie şi de
Administrare a
Afacerilor

FinanŃe

Contabilitate
Cibernetică, statistică şi
Informatică economică
informatică economică
Economie şi afaceri
Economie şi afaceri internaŃionale
internaŃionale
Management
Management
Management (în limba franceză)
Marketing
Marketing
Arte plastice (fotografie–videoprocesarea
computerizată a imaginii)
Arte plastice (pictură, grafică, sculptură)
Arte decorative
Facultatea de
Arte plastice, decorative
Design
Arte şi Design
şi design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
Istoria şi teoria artei
Arte textile – design textil
Interpretare muzicală – canto
Muzică
Interpretare muzicală – instrumente
Facultatea
de
Pedagogie muzicală
Muzică
Artele spectacolului (actorie)
Teatru
Artele spectacolului (actorie) (în limba
germană)
EducaŃie fizică şi sportivă
Facultatea
de
EducaŃie Fizică EducaŃie fizică şi sport
Kinetoterapie şi motricitate specială
şi Sport

Art. 22. FacultăŃile au obligaŃia de a comunica prorectorului responsabil cu ciclul de licenŃă rezultatele
finale ale concursului de admitere, în cel mult cinci zile lucrătoare de la încheierea acestuia.
Comunicarea va cuprinde informaŃii privind: studenŃii înmatriculaŃi pe domenii pe locurile bugetate şi
pe locurile cu taxă, precum şi numărul de locuri rămase neocupate bugetate şi cu taxă.
Art. 23. Prezentul regulament este obligatoriu pentru comisiile de admitere ale facultăŃilor şi se aduce
la cunoştinŃa candidaŃilor prin afişare.
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Art. 24. U.V.T. nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome,
foi matricole) şi nici de erorile de completare comise de candidaŃi în fişele de înscriere.
Aprobat în ŞedinŃa Senatulul U.V.T. din data de 28.01.2010.

Metodologiile de admitere ale facultăŃilor sunt parte integrantă a acestui regulament şi se constituie în
anexe.

Prorector,

Prof. univ. dr. Ştefan Balint
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