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IMPORTANT
1. Concursul de admitere în ciclul I – studii universitare de licenţă, se
desfăşoară pe specializări, în cadrul cifrei de şcolarizare repartizate Facultăţii
de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) de către Senatul
Universităţii de Vest din Timişoara pentru anul universitar 2018-2019.
2. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale
de admitere, conform opţiunilor notate în fişa de înscriere şi în limita
numărului de locuri prevăzute pentru fiecare specializare. Dacă la ocuparea
ultimului loc prevăzut (la „fără taxă” şi respectiv la „cu taxă”) pentru o
specializare concurează mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, atunci se vor
folosi, în ordine, următoarele criterii de departajare A - media M1, B - media
M2. Un loc în regim „fără taxă” poate fi ocupat doar în cazul în care media de
admitere este minim 7,00. Locurile „fără taxă” neocupate la o specializare ca
urmare a aplicării acestui criteriu se alocă celorlalte specializări, în ordinea
mediilor. Numărul de locuri „fără taxă” alocat după admitere pentru o
specializare se păstrează pe toată durata ciclului de licenţă (toţi cei trei ani
universitari).
3. Statutul de student „cu taxă” sau „fără taxă”, stabilit în urma concursului
de admitere, se păstrează numai pentru anul I de studiu. După terminarea
studiilor anului I, în funcţie de rezultatele obţinute la examene şi colocvii, se
va face o nouă reclasificare a studenţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor
din anul I, pentru a urma studiile în regim „fără taxă” sau „cu taxă”. Această
reclasificare se va face şi după finalizarea anului al doilea de studiu, în cadrul
fiecărei specializări.
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în
sesiunile iulie şi septembrie 2018 la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
(FEAA) din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) are la bază:
 prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 şi art.
304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la
bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul
preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, HG
26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale şi al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative;
 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3359/11.03.2013 privind modificarea
Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE
în învățământul de stat și particular acreditat în România, aprobată prin Ordinul
Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6000/2012;
 Ordinul Ministerului Educației Naţionale nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master
şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018;
 Ordinul Ministerului Educației Naţionale nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la
Ordinul 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
 Regulamentul UVT privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii
universitare de licenţă 2018-2019 (HS nr. 52/20.02.2018).
Art. 2. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
Art. 3. Potrivit prevederilor legale şi regulamentelor interne ale UVT, concursul de
admitere pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Economie şi de Administrare a
Afacerilor se va desfăşura pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxă, potrivit
metodologiei detaliate în continuare pentru ciclul I, vizând studiile universitare de licenţă.
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CAPITOLUL II
Domeniile de studiu şi cifrele de şcolarizare
pentru ciclul de licenţă
Art. 4. Pentru ciclul I – studii universitare de licenţă, la forma de învățământ cu frecvență
(IF) şi învățătmânt la distanță (ID), concursul de admitere se desfăşoară pe cifra de şcolarizare pe
specializări aprobată pentru Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor de către
Senatul Universităţii de Vest din Timişoara, cifră care nu va depăşi capacitatea de școlarizare
stabilită de către ARACIS și precizată prin Hotărâre de Guvern.
Art. 5. Domeniile de studiu şi specializările la care se va desfăşura admitere, respectiv
capacitatea de școlarizare stabilită de către ARACIS și precizată prin Hotărâre de Guvern sunt
următoarele:
Domeniul

Specializarea
ECONOMIA, COMERŢULUI,
TURISMULUI ŞI SERVICIILOR
(IF)
CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE (IF
- LB. ROM)
CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE (IF
- LB. GERMANĂ)
CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE
(ID)
ECONOMIE GENERALA ŞI
COMUNICARE ECONOMICĂ (IF)

ADMINISTRAREA
AFACERILOR

CONTABILITATE

ECONOMIE
ECONOMIE ȘI AFACERI
INTERNAȚIONALE
FINANȚE

MANAGEMENT

Capacitatea de
școlarizare aprobată de
către ARACIS
125

200

50

100
75

ECONOMIE SI AFACERI
INTERNATIONALE (IF)

100

FINANŢE BĂNCI (IF – LB. ROM)
FINANŢE BĂNCI (IF – LB. ENG)
FINANŢE BĂNCI (ID)
MANAGEMENT (IF – LB. ROM)
MANAGEMENT (IF – LB. FR)
MANAGEMENT (ID)
MARKETING (IF)

200
50
75
200
50
100
125

MARKETING
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ (IF)
100*
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
* capacitatea de școlarizare urmează a fi actualizată, odată cu finalizarea procesului de evaluare externă
a programului de studii universitare de licență.
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Art. 6. Locurile în regim de finanţare de la bugetul de stat vor fi repartizate şi aprobate de
către Senatul Universităţii de Vest din Timişoara pentru anul universitar 2018-2019 pe baza
Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, luând în considerare cifrele de şcolarizare aprobate
prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă sunt stabilite de către Conducerea Facultăţii de
Economie şi de Administrare a Afacerilor, cu acordul Senatului Universităţii. Numărul locurilor
finanţate de la buget alocate/realocate prin procesul de admitere se păstrează şi pentru anul al IIlea.
Art. 7. Planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare de licență
pentru care se organizează concurs de admitere, elaborate conform Regulamentului de elaborare
a planurilor de învățământ al UVT, se regăsesc pe site-ul FEAA la adresa
https://feaa.uvt.ro/ro/educatie/programe-licenta
Art. 8. Concursul de admitere pentru ciclul I - licenţă la FEAA din cadrul UVT se
organizează în mod unitar pentru IF şi pentru ID.

CAPITOLUL III
Candidaţii la concursul de admitere
pentru ciclul I – licenţă








Art. 9. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă:
cetățenii români absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
cu aceasta;
cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European şi ai Confederației Elvețiene care posedă Adeverință de recunoaștere a studiilor
emisă de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în
aceleaşi condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare (Anexa nr. 3 din Regulamentul UVT privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă 2018-2019);
cetățenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia,
Ucraina şi Ungaria şi Diaspora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul stabil în
străinătate vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de Ministerul Educației
Naționale pentru această categorie sau pe locuri cu taxă, dar numai la specializările
acreditate cu predare în limba română, conform Metodologiei de şcolarizare a românilor
de pretutindeni în învățământul din România, în anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 4
din Regulamentul UVT privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii
universitare de licenţă 2018-2019);
cetățenii români de etnie rromă au posibilitatea de a candida separat, în aceleaşi condiții
ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe locuri cu taxă;
absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, cei cu situații
sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot beneficia de scutiri de
taxă de școlarizare, la cerere. Dosarele vor fi analizate la nivelul facultății pentru
îndeplinirea criteriilor, ulterior fiind supuse avizului comisiei UVT de acordare a
scutirilor de taxă;
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absolvenții de licee situate în mediul rural au posibilitatea de a candida separat, în
aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe
locuri cu taxă. În situația în care MEN nu alocă un număr separat de locuri bugetate
destinate acestei categorii de candidați, aceștia pot candida pe unul dintre cele 30 de
locuri bugetate de la nivelul universității;
cetățenii străini de origine etnică română din Republica Moldova care au absolvit liceul
în România, vor candida în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate sau
pe locuri cu taxă, iar cetățenii străini de origine etnică română din Republica Moldova,
absolvenți ai unor licee din Republica Moldova, pot candida la concursul de admitere
numai prin centrele de selecție, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu
prevederile Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din
România, în anul universitar 2017-2018 sau pot opta pentru un loc cu taxă în lei, dar
numai la programele de studii acreditate (Anexa nr. 4 din Regulamentul UVT privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă 20182019);
cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European și
Confederației Elvețiene se pot înscrie la concursul de admitere la Universitatea de Vest
din Timișoara (în regim financiar: cont propriu valutar), pe bază de dosar, urmând să fie
primiți la studii sau respinși în baza admiterii organizate la Universitatea de Vest din
Timișoara conform Metodologiei privind eliberarea scrisorii de acceptare și primirea la
studii de licență şi masterat în cadrul Universității de Vest din Timișoaraa cetățenilor din
state terțe UE și pe baza scrisorii de acceptare la studii în România eliberată de MEN
(Anexa nr. 5 din Regulamentul UVT privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă 2018-2019);
Refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în România
sunt admiși la studii în conformitate cu prevederile din Metologia privind eliberarea
scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și masterat la Universitatea de Vest
din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE;
absolvenții cu diplomă de bacalaureat care au obținut în perioada studiilor liceale
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute
de MEN, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere,
pe locuri finanțate de la buget.

Art. 10. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetățenii străini și
de către cetățenii români se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educației Naţionale - CNRED - înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere,
fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoaştere/echivalare a studiilor.
Art. 11. (1) Un candidat poate participa concomitent la admiterea organizată la mai multe
domenii de licenţă din cadrul UVT sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile
stabilite de Senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior organizatoare, dar poate fi admis la
un singur domeniu de licenţă pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
(2) Candidatul admis în sesiunea iulie 2018 la mai multe domenii de licenţă pe locurile
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„fără taxă” trebuie să opteze pentru domeniul la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat,
prin prezentarea dosarului cu actele în original până la data de 01.10.2018.
Art. 12. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii
precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat care renunţă la continuarea studiilor sau decid
să urmeze şi o a doua specializare în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate,
beneficiază de finanţarea de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din
durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget la specializarea iniţială).
Dacă prima specializare este parcursă prin achitarea taxei de studiu, cea de-a doua specializare
poate fi urmată cu finanţare de la bugetul de stat.
Art. 13. Studenţii de la instituţiile particulare de învăţământ superior cu specializări
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu care, la încheierea concursului de admitere la
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, au fost declaraţi admişi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, la acelaşi domeniu de licenţă, pot beneficia de
echivalarea parţială sau integrală, funcţie de concordanţa planurilor de învăţământ, a studiilor
efectuate în anul I pe baza unei cereri adresate Decanului.
Art. 14. Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau cu diplomă de absolvire pot urma un alt
domeniu de licenţă în regim „cu taxă” sau „fără taxă”, având obligaţia să declare la înscriere
dacă au urmat o altă specializare şi dacă, respectiv cât timp, au fost susţinuţi financiar de la
bugetul de stat.
Art. 15. Candidaţii admişi la al doilea domeniu de licenţă în învăţământul superior de stat
pot urma studiile astfel: dacă prima specializare a fost parcursă în regim „cu taxă” în
învăţământul superior de stat sau cel particular, cel de-al doilea domeniu de licenţă va fi în regim
„fără taxă”, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii şi au fost declaraţi admişi pe locurile
aprobate să fie finanţate de la bugetul de stat.
Art. 16. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent.
(2) Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o
reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu
taxă. În cazul în care ambele programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va
solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică
şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii
la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la
un alt program de studii ofertat de universitate.
(3) Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu, pe baza unei cereri însoțită
de documente doveditoare și depusă la Decanatul facultății în termen de 10 zile lucrătoare de la
începerea anului universitar.
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CAPITOLUL IV
Organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la ciclul de licenţă
Art. 15. (1) Organizarea admiterii este de competenţa Facultăţii de Economie şi de
Administrare a Afacerilor şi se realizează pe baza criteriilor generale de organizare şi desfăşurare
a admiterii, aşa cum acestea sunt precizate în legislaţia în vigoare.
(2) Pentru coordonarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea admiterii, în
cadrul Universităţii de Vest funcţionează Comisia Centrală de Admitere, propusă de Rector şi
aprobată de Senatul Universității de Vest din Timișoara, iar la nivelul FEAA va funcţiona
Comisia de Admitere pe facultate și Comisia de soluționare a contestațiilor (formate fiecare din 3
membri: două cadre didactice titulare şi un student reprezentant), sub autoritatea și răspunderea
Decanului, propuse de Decan, avizate de către Consiliul FEAA și aprobate de Senatul
Universității de Vest din Timișoara.
Art. 16. Concursul de admitere în anul I de studii la ciclul de licenţă - la învățământ cu
frecvență şi la învăţământ la distanţă, pentru anul universitar 2018/2019, se va desfăşura pe
parcursul a două sesiuni (sesiunea 1: 02 – 29 iulie 2018, sesiunea 2: 03 - 17 septembrie 2018),
doar pentru acele programe de studii pentru care, după prima sesiune, iulie 2018, vor rămâne
locuri neocupate.
Art. 17. Calendarul admiterii este următorul:
1. În perioada 02 - 16 iulie 2018 (cu excepţia zilelor de duminică), pentru sesiunea 1,
respectiv 03 - 11 septembrie 2018 (cu excepția zilei de duminică), pentru sesiunea 2, în
intervalul orar 09.00 – 14.00, se va desfăşura etapa de depunere la sediul facultăţii a
dosarelor cu documentele necesare (în original sau copie), prevăzute în metodologia
concursului de admitere. Înscrierea se face prin completarea unei fişe de înscriere, urmată
de plata unei taxe de înscriere conform Hotărârii Senatului UVT (100 lei). Candidaţii din
state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO (pentru
procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).
2. În fiecare dintre zilele de înscrieri, în intervalul orar 09.00-14.00, candidaţii înscrişi în ziua
respectivă la FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF) vor susţine interviul
bazat pe Scrisoarea de Intenţie, realizată conform modelului prezentat în Anexa 1 a
prezentei Metodologii. Interviul va fi apreciat cu calificativul ADMIS/RESPINS,
rezultatele fiind afişate în cursul aceleiaşi zile pe site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii.
La proba de interviu, candidatul se va prezenta cu cartea de identitate şi cu o copie după
Scrisoarea de Intenţie. Candidaţii înscrişi la FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ID vor fi
evaluaţi doar pe baza Scrisorii de Intenţie fără a susţine interviul.
3. În cazuri excepționale (probleme medicale, plecare în străinătate etc.), argumentate prin
completarea și depunerea unei cereri însoțită de actele doveditoare până în penultima zi a
intervalului dedicat înscrierii, interviul bazat pe Scrisoarea de Intenţie se poate desfășura
utilizând și mijloace electronice care asigură comunicarea directă audio și video cu
candidatul, confrom unei planificări transmise ulterior candidatului, doar atunci când
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cererea candidatului este aprobată de către Comisia de admitere.
4. În ziua de 16 iulie 2018 (pentru sesiunea 1), respectiv 11 septembrie 2018 (pentru sesiunea
2), ora 15.00 va avea loc un interviu eliminatoriu de acces la admitere pentru candidaţii la
specializările în limbi străine, rezultatele fiind afişate în cursul aceleiaşi zile pe site-ul
FEAA şi la avizierele facultăţii. Interviul va urmări verificarea cunoştinţelor de
comunicare în limba respectivă. Rezultatul interviului va fi de tip ADMIS/RESPINS.
Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
IELTS – International English Language Testing System,
TOEFL– Test of English as a Foreign Language
DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Test DaF
telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
echivalează cu susţinerea şi promovarea interviului. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba
oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare
engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la interviul de acces la
admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi la
interviu rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.
5. În perioada 02-16 iulie 2018 (pentru sesiunea 1), respectiv 03 - 11 septembrie 2018 (pentru
sesiunea 2), în paralel cu depunerea dosarelor de către candidaţi, va avea loc evaluarea
acestora, iar în 16 iulie (pentru sesiunea 1), respectiv 11 septembrie (pentru sesiunea 2),
ora 20.00, vor fi afişate rezultatele provizorii privind admiterea pe site-ul FEAA şi la
avizierele facultăţii.
6. În data de 17 iulie 2018 (pentru sesiunea 1), respectiv 12 septembrie 2018 (pentru sesiunea
2), între orele 09.00-14.00 se pot depune contestaţii referitoare la clasamentul provizoriu.
Nu se admit contestaţii pentru probele orale, respectiv contestații care au la bază
necunoaşterea metodologiei de admitere. Rezultatele contestațiilor se vor afișa la ora
15.00, pe site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii, decizia comisiei de soluționare a
contestațiilor fiind definitivă.
7. În data de 17 iulie 2018 (pentru sesiunea 1), respectiv 12 septembrie 2018 (pentru sesiunea
2), ora 18.00, după rezolvarea contestaţiilor, se afişează clasamentul provizoriu după
contestaţii, pe site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii.
8. În perioada 18 – 27 iulie 2018 (cu excepția zilei de duminică), pentru sesiunea 1, respectiv
13 - 17 septembrie 2018 (pentru sesiunea 2), între orele 09.00-14.00, va avea loc
înmatricularea candidaţilor pe baza clasamentului provizoriu de după contestaţii.
Confirmarea locului se face prin plata taxei de înmatriculare stabilită prin Hotărârea
Senatului UVT (150 lei).
9. În data de 27 iulie 2018 (pentru sesiunea 1), respectiv 17 septembrie 2018 (pentru sesiunea
2), ora 20.00 se afişează clasamentul final după înmatriculare, pe site-ul FEAA şi la
avizierele facultăţii, clasament care este singurul ce confirmă calitatea de student al
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Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi statutul de student finanţat de la
bugetul de stat sau student cu taxă.
10. În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare,
studenții admiși pe locuri cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu aferentă anului
1. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul. În cazul în care
studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va
restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu, pe baza unei
cereri adresată Decanului și însoțită de dovada plății.
Art. 18. (1) Concursul de admitere pentru cetăţenii străini din state terţe UE are loc între
1 februarie 2018 (începând cu această dată Departamentul de Relaţii Internaţionale acceptă
dosare de candidatură) şi 1 septembrie 2018 (data până la care Departamentul de Relaţii
Internaţionale acceptă dosare de candidatură).
(2) Pentru cetăţenii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, admiterea se va organiza conform Metodologiei propuse de Ministerul Educaţiei
Naţionale în acest sens şi Regulamentului de admitere al Universității de Vest din Timișoara.
(3) Pentru cetăţenii străini din state ale Uniunii Europene, admiterea va avea loc în
aceleaşi condiţii ca şi pentru cetătenii români (cu condiţia să fie respectate cerinţele privind
recunoaşterea şi echivalarea diplomelor).
Art. 19. (1) Media generală la concursul de admitere pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI
în urma interviului bazat pe Scrisoarea de Intenţie se va calcula astfel:
MA = (3 x M1 + M2)/4+Bonus olimpiadă
unde:
MA = media generală de admitere;
M1 = media generală de bacalaureat;
M2 = max {NEB, NPEB, NMB, NGB, NIB, NSUB}, cu
NEB = nota la disciplina ”Economie” de la bacalaureat;
NPEB = nota la disciplina cu profil economic de la bacalaureat,
alta decât disciplina ”Economie”;
NMB = nota la disciplina ”Matematică” de la bacalaureat;
NGB = nota la disciplina “Geografie” de la bacalaureat;
NIB = nota la disciplina “Informatică” de la bacalaureat;
NSUB = nota la o disciplina socio – umanistă la bacalaureat (Istorie, Logică,
Filosofie, Sociologie, Psihologie).
Bonusul Olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanţilor la fazele naţionale ale
olimpiadelor şcolare cu profil economic, aferente disciplinelor incluse în calculul mediei de
admitere, fără a se depăși MA = 10.
(2) În cazul în care la bacalaureat candidatul nu a susţinut probă la niciuna dintre
disciplinele menţionate la media M2, atunci se va lua în calcul M2 = 0.
(3) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai
mică decât 5 (cinci).
(4) Departajarea la medii egale se face după următoarele criterii, în ordine:
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1. media M1;
2. nota M2.
Art. 20. Sunt admişi direct pe locuri bugetate:
deținătorii premiilor 1-3 la olimpiadele naționale recunoscute de MEN aferente
disciplinelor incluse în calculul mediei de admitere, precum și la olimpiadele de limba
română sau limba maternă;
 participanții la olimpiadele internaționale recunoscute de MEN aferente disciplinelor
incluse în calculul mediei de admitere;
 deținătorii premiului I la olimpiadele naționale recunoscute de MEN aferente altor
discipline.


Art. 21. (1) Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de
admitere, conform opţiunilor notate în fişa de înscriere şi în limita numărului de locuri prevăzute
pentru fiecare specializare.
(2) Un loc în regim „fără taxă” poate fi ocupat doar în cazul în care media de admitere
este minim 7,00.
(3) Locurile „fără taxă” neocupate la o specializare ca urmare a aplicării acestui criteriu
se alocă celorlalte specializări, în ordinea mediilor.
(4) Numărul de locuri „fără taxă” alocat după admitere pentru o specializare se păstrează
pe toată durata ciclului de licenţă (toţi cei trei ani universitari).
Art. 22. Candidaţii înmatriculaţi vor studia ca disciplină obligatorie limba străină pentru
care au obţinut certificatul de competenţă lingvistică în cadrul examenului de bacalaureat.
Art. 21. (1) Candidații admişi pe locurile finanțate de la bugetul de stat care au depus la
înscriere doar adeverinţa au obligația să depună diploma de bacalaureat în original până la data
de 1 octombrie 2018.
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului
admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
Art. 22. (1) Se organizează doar programe de studii universitare de licență unde numărul
de studenţi înmatriculaţi, după ambele sesiuni, este de 30 de studenţi echivalenţi unitari.
(2) Pe baza argumentațiilor prezentate de Facultatea de Economie şi de Administrare a
Afacerilor, Consiliul de Administrație al UVT va analiza punctual situațiile care nu se încadrează
condițiilor prevăzute la punctul (1) și va decide sau nu funcționarea unor programe de studiu, în
baza strategiei de dezvoltare a UVT, în condițiile legii. Acestea vor fi prezentate mai apoi
Senatului Universității.

CAPITOLUL V
Înscrierea la concurs a candidaţilor
Art. 23. Înscrierile la concursul de admitere pentru ciclul I – licenţă se fac conform
calendarului prezentat la art. 17, în sălile Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor
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din strada Pestalozzi nr. 16.
Art. 24. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de
identitate/pașaportului și a documentelor prevăzute la art. 25 (1).
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face în numele candidatului și de către o
altă persoană exclusiv pe bază de procură.
Art. 25. (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor depune, în sălile
FEAA desemnate pentru înscrieri, un dosar plic cu următoarele documente:
1. Fişa de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor de către facultate, sau descărcată de
pe site-ul facultăţii (www.feaa.uvt.ro), în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate
datele solicitate (formular tipizat).
2. Scrisoarea de intenţie olografă, realizată conform modelului din Anexa 1;
3. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia, în copie simplă, certificată
conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original; candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018 pot prezenta la
înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2018, în locul
diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (pentru prima
opţiune) / adeverinţa în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu
documentul original (pentru celelalte opţiuni), în care se menţionează media generală, notele
obţinute la probele susţinute la examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a
fost eliberată diploma; pentru obţinerea unui loc de la bugetul de stat, copia simplă a diplomei de
bacalaureat (certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original) sau
adeverinţa vor trebui înlocuite cu diploma în original. Pentru candidații care au promovat
examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, 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;
4. Foaia matricolă, în original sau în copie simplă, certificată conform cu originalul prin
confruntarea cu documentul original;
5. Certificatul de naştere, copie simplă, certificată conform cu originalul prin
confruntarea cu documentul original;
6. Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă
respectivul candidat este apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care
suferă (neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor
prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară şi
profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în
funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională.
Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
Notă: Adeverinţele medicale nu se vizează de Policlinica Studenţească.
7. Două fotografii cu dimensiunile ¾ cm („tip buletin”);
8. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi forma cu/fără taxă (pentru
candidaţii care sunt înmatriculaţi deja la o altă facultate);
9. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii unei
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facultăţi, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a
doua specializare, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu
documentul original;
10. Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din
Uniunea Europeană);
11. Cartea de identitate sau paşaportul, copie simplă;
12. Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat - copie
simplă.
13. Cerere interviu skype admitere FEAA 2018 (formular tipizat care poate fi
descărcat de pe site-ul facultății), pentru cei care, din motive obiective și argumentate, nu pot
participa la interviurile motivaționale desfășurate la sediul FEAA, însoțită de documentele
justificative.
(2) FEAA nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale
(diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidați în fişele de
înscriere.
(3) În conformitate cu prevederile articolului 2 alin.(3) din OUG nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, fiecare instituţie
publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa
de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le
cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent. Conform Deciziei
Rectorului UVT nr. 435/CR/01.09.2016, certificarea conformității cu originalul se va realiza la
nivelul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de către persoana care ocupă
poziția de Secretar Șef prin confruntarea copiilor simple cu documentele originale.
(4) Indiferent de numărul de opțiuni marcate pe Fișa de înscriere, se elaborează un singur
dosar de concurs.
Art. 26. (1) Următoarele categorii de candidați sunt scutiți, la cerere și cu documente
doveditoare, de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de licență:
a) copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau universitar, aflat în
activitate sau pensionat, pe baza unei adeverinţe doveditoare. În cazul învăţământului
preuniversitar, adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
b) orfanii cu vârsta de până la 26 ani, pe baza unei copii a certificatului de deces al
părintelui/părinţilor;
c) salariații sau copiii unui salariat al Universităţii de Vest din Timișoara, pe baza unei
adeverinţe din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre
părinţi;
d) candidații care provin dintr-o Casă de Copii sau care se află în plasament familial, pe
baza unei adeverinţe eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
e) candidații cu handicap, pe baza unei copii simple a documentelor doveditoare;
f) copiii unui rănit sau decedat în Revoluție, pe baza unei copii a certificatului doveditor.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare
prezentate de candidaţi. Cererea de scutire se evaluează în aceeași zi de către Comisia de
admitere a facultăţii şi se depune la dosarul de înscriere.
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Art. 27. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la
comisia de admitere. După perioada de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte
informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
Art. 28. FEAA promovează egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap în vederea
creşterii şanselor acestora de a urma studii superioare, asigurând suport adaptat nevoilor lor,
după cum urmează:
 scutirea de plata taxei de înscriere, indiferent de numărul de specializări la care
candidează persoana cu handicap;
 facilitarea accesului în infrastructura facultății prin intermediul rampei de acces
amplasată în curtea facultății, precum și a platformei electrice din interiorul instituției;
 adaptarea formularelor de admitere în format accesibil pentru candidații cu deficiențe de
vedere.

CAPITOLUL VI
Preluarea actelor şi documentelor de la
candidaţii înscrişi la concursul de
admitere în ciclul de licenţă
Art. 29. Dosarul plic, conţinând actele şi documentele de înscriere la concurs, va fi depus
la secretarii de înscriere în sălile şi după orarul programat.
Art. 30. În vederea certificării conformităţii cu originalul a documentelor în copie
simplă indicate la art. 25 (1), candidatul sau orice alt aparţinător va prezenta secretarului de
înscriere documentele menționate în original.
Art. 31. Secretarul care primeşte de la candidaţi/aparținători dosarul de înscriere
răspunde de corectitudinea completării fişei de înscriere, precum şi de existenţa tuturor actelor şi
documentelor de înscriere, semnând pe fişele de înscriere odată cu primirea şi verificarea
dosarului de concurs.
Art. 32. (1) După depunerea dosarului, candidaţii care nu sunt scutiţi de taxa de înscriere
vor plăti taxa de înscriere la casieria facultăţii.
(2) La Universitatea de Vest din Timișoara, taxa de înscriere la concursul de admitere la
studii universitare de licență este de 100 lei și se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de
numărul domeniilor de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți
Art. 33. (1) Verificarea dosarelor şi a conţinutului acestora se va face în fiecare zi de
înscriere, iar cadrele didactice care verifică dosarele răspund pentru corectitudinea notelor, iar
secretarul răspunde pentru conţinutul complet al dosarului, ambii semnând pe fişa de înscriere.
(2) Fişa de înscriere astfel verificată şi semnată se detaşează de la dosar şi se predă către
Comisia de prelucrare a datelor pe calculator.
(3) Dosarele cu restul documentelor vor intra în gestiunea persoanei desemnate ca
gestionar de dosare.
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(4) Gestionarul de dosare nu răspunde de cuprinsul acestora şi nici comisia de prelucrare
a datelor nu răspunde de corectitudinea completării fişei de înscriere.
Art. 34. (1) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau
la mai multe specializări în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele
originale se depune la opţiunea unde se doreşte obţinerea unui loc fără taxă.
(2) Înscrierea pentru celelalte specializări se face pe baza documentelor mai sus
menţionate, prezentate în copii simple, certificate conform cu originalul prin confruntarea cu
documentele original, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la specializarea unde s-a
depus dosarul cu acte originale.

CAPITOLUL VII
Rezultatele finale ale concursului
de admitere la ciclul de licenţă
Art. 35. Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a
mediilor generale de admitere (MA) obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de departajare
şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează admiterea.
Art. 36. Locurile în regim de finanţare de la bugetul de stat („fără taxă”) se stabilesc pe
baza Ordinului Ministerului Educației Naţionale, luând în considerare cifrele de şcolarizare
aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc de către Conducerea
facultăţii, cu acordul Senatului Universitar.
Art. 37. În situaţia unor medii de admitere egale pe ultimul loc fără taxă, respectiv cu
taxă, candidaţii sunt declaraţi admişi pe baza criteriilor de departajare stabilite la art. 19 (4).
Art. 38. Dacă un candidat îşi retrage dosarul înainte de afişarea rezultatului final al
admiterii sau NU se înmatriculează în perioada stabilită, acesta este considerat eliminat din
concurs. Locurile rămase libere se ocupă, în ordinea mediilor, de candidaţii rămaşi în concurs.
Art. 39. Candidaţii aflaţi în clasamentul intermediar sub "linia de admitere" pot beneficia
de locurile eliberate doar dacă se înmatriculează.
Observaţie: Toţi candidaţii rămaşi în concurs prin înmatriculare vor dobândi cel puţin locul din
clasamentul intermediar afişat, sau chiar unul superior. De asemenea, foarte mulţi din
cei aflaţi în clasamentul intermediar sub "linia de admitere" vor avea şansa unui loc pe
lista finală a celor admişi!
Art. 40. (1) După afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor dobândi calitatea
de student al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor doar dacă achită taxa de
înmatriculare, în valoare de 150 lei, în perioada 18 – 27 iulie 2018, la sediul facultăţii. Studenții
admiși pe locuri cu taxă plătesc și cuantumul de 20 % din taxa de studiu în momentul
înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare. În caz de neplată în
termenul stabilit, studentul își va pierde locul.
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(2) Pentru candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a de admitere, perioada de plată a
taxei de înmatriculare este de 13 – 17 septembrie 2018. Studenții admiși pe locuri cu taxă plătesc
și cuantumul de 20 % din taxa de studiu în momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile
calendaristice de la înmatriculare. În caz de neachitare, statutul de student se pierde.
(3) În cazul în care candidatul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe
locurile fără taxă, i se va restitui pe bază de cerere adresată Decanului și dovadă a plății, suma
plătită aferentă celor 20% din valoarea taxei de studiu.
(4) În cazul în care aceste ultime formalităţi nu se realizează în termenele prevăzute,
candidatul declarat admis va pierde locul obţinut, locul lui urmând să fie ocupat de candidatul
înmatriculat cu media următoare din clasamentul afişat.
(5) Studenţii bursieri ai statului român nu plătesc taxe de şcolarizare.
Art. 41. Statutul de student cu taxă sau fără taxă, stabilit în urma concursului de
admitere, se păstrează pe toată durata anului I de studii universitare. În funcţie de rezultatele
obţinute la învăţătură în anul I, se va face o nouă reclasificare a studenţilor pentru a urma studiile
în regim cu taxă sau fără taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor din anul I. Această
reclasificare se va face şi după terminarea anului al doilea de studiu, în cadrul fiecărei
specializări.
Art. 42. (1) După afişarea rezultatelor preliminare, respectiv a celor după contestații,
actele candidaţilor respinşi sau a celor care se retrag se restituie acestora pe baza cărţii de
identitate şi a Confirmării de înscriere, fără perceperea vreunei taxe.
(2) Actele vor fi restituite de către Secretariatul Facultăţii de Economie și de
Administrare a Afacerilor, pe durata programului de lucru cu publicul (09.00 – 14.00). Actele
pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată, cu prezentarea
obligatorie a actului de identitate al împuternicitului şi a confirmării de înscriere a candidatului.
(3) Gratuitatea restituirii dosarelor se menține vreme de 1 an de la data afișării
rezultatelor. După această dată, dosarele se arhivează, iar Universitatea de Vest din Timișoara își
rezervă dreptul de a percepe o taxă de arhivare pentru acest serviciu, în acord cu hotărârea
Senatului Universității de Vest din Timișoara.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 43. Prezenta metodologie, elaborată pe baza Criteriilor generale privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de admitere în învăţământul superior de stat, reprezintă cadrul legal
de desfăşurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE
ADMINISTRARE A AFACERILOR din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, sesiunile
iulie/septembrie 2018.
Art. 44. Orice alte materiale în legătură cu concursul de admitere, apărute în diferite
publicaţii sau alte indicaţii şi lămuriri date de persoane neautorizate, contrare prezentei
metodologii, nu angajează cu nimic instituţia noastră.
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ANEXA 1
STRUCTURĂ SCRISOARE MOTIVARE
ADMITERE FEAA 2018
1. Date personale:
Nume ......................................................., prenume ........................................................................,
adresa ............................................................................, judeţul .....................................................,
localitatea..........................................................................., nr. telefon ............................................,
adresa e-mail ........................................................................, data naşterii ......................................,
în localitatea ..................................................................., judeţul .....................................................

2. Liceu absolvit:
Nume: ...............................................................................................................................................,
secţia absolvită .................................................................................................................................,
localitatea ........................................................................................., anul .......................................
3. Prezentare personală (maxim 200 de cuvinte)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Descrieţi motivele alegerii Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din
Timişoara (maxim 200 de cuvinte)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5. Vă rugăm să enunţaţi şi să argumentaţi 3 obiective de carieră pe care le vizaţi după
finalizarea studiilor la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (maxim 200
de cuvinte)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Enumeraţi 3 competenţe / abilităţi care vă caracterizează (maxim 100 de cuvinte):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Enumeraţi 3 hobby-uri care vă caracterizează (maxim 50 de cuvinte):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Descrieţi (dacă este cazul) acţiunile de voluntariat în care v-aţi implicat în timpul
liceului (maxim 200 de cuvinte):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9. Descrieţi cele mai importante trei aşteptări pe care le aveţi de la Facultatea de Economie
şi de Administrare a Afacerilor (maxim 100 de cuvinte):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Numele şi prenumele
Semnătura

Data
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