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Art. 3  

(1) Documentele necesare pentru constituirea dosarului electronic al candidatului sunt 

următoarele: 

(a) cartea de identitate sau buletinul de identitate; 

(b) certificatul de naștere; 

(c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

(d) actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (cf. Art. 

5 - Scutiri de taxă); 

(e) fișa de înscriere, formular tip – în care candidatul trebuie să menționeze: domeniul pentru 

studii universitare de licență și programele de studii pentru care optează, în ordine; limba 

modernă pe care dorește să o urmeze în facultate.  

(f) diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta); candidații care au promovat examenul 

de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, 

pentru  sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în anul 2020, în locul diplomei 

de bacalaureat, adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în care se 

menționează media generală, notele obținute la probele susținute la examenul de bacalaureat, 

termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;  

(g) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data 

prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat 

este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice 

de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-

venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, 

discalculie) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de 

diagnostic. 

NOTĂ: Adeverinţele medicale nu se vizează de Policlinica Studenţească. 

(h) actele doveditoare pentru cei care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și 

concursurile specificate la Art. 9 din prezenta Metodologie sau care sunt șefi de promoție (Art. 

10) 

(i) pentru cei care urmează a doua specializare, la punctele a. - i. se adaugă: 

 pentru studenți: adeverință de la facultatea pe care o urmează, din care să rezulte dacă 

realizează studiile în regim cu taxă sau buget; 

 pentru absolvenți: diploma de licență (sau echivalentă cu aceasta) și foaie matricolă; 

(2) Documentele de mai sus vor fi încărcate de către candidați pe platforma de admitere până la 

termenul limită pentru înscriere și pot fi prezentate în original la punctele de preluare a 

documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere 

organizate de UVT sau la secretariatul FCBG, până cel târziu la data începerii anului universitar 

2020 - 2021. Cu această ocazie vor fi depuse și două fotografii color mate cu dimensiune ¾ cm 

(”tip buletin/carte de identitate”). În condițiile în care documentele în original nu vor fi 

prezentate la birourile de resort ale UVT în termenul prevăzut de prezentul alineat sau în cazul 

în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele 

încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la 

UVT. Candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat își vor pierde locul dacă nu vor 

depune la UVT diploma de Bacalaureat în original până la data începerii anului universitar 2020 

- 2021. 

(3) În cazul în care candidatul se înscrie la mai multe domenii/programe de licență din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, acesta își va exprima opțiunile on-line. 

(4) Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare 

anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior 

se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în 

vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați. 


