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ROMÂNI DE PRETUTINDENI
ADMITERE AN UNIVERSITAR 2018-2019
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1. Nume:
…………………………………………………………………………………………………...
2. Prenume:
…………………………………………………………………………………………………...
3. Țara de proveniență:
…………………………………………………………………………………………………...

4. Telefon:
……………………………………………/…………………………………………………...
5. E-mail:
…………………………………………………………………………………………………...
6. Adresă:
…………………………………………………………………………………………………...
7. Facultatea pentru care
optați:
…………………………………………………………………………………………………...

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel: +40-(0)256-592.352
Email: international@e-uvt.ro
www.ri.uvt.ro

UNIVERSITATEA DE VEST DIN T IMIȘOARA

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

Subsemnatul/subsemnata __________________________________, domiciliat(ă)
în________________________________________________________, având
CNP_________________ _________________________, în calitate de candidat la
admitere/candidat declarat admis la admitere pentru programele de studiu organizate de
Universitatea de Vest din Timișoara, declar:
1.

Am beneficiat/ nu am beneficiat de finanțare pe același ciclu de studii. În
conformitate cu legislația în vigoare: ,, Un student declarat admis la studii
universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur
domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi
urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii
români”.

2.

Nu m-am retras de la studii/m-am retras de la studii sau am fost
exmatriculat. În conformitate cu legislația în vigoare: ,, Studenții admiși ca
bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care
se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de
școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în
conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior.
Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum
și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.”

categoria în care vă încadrați se marchează prin sublinierea textului.

3.

Mă oblig să anunț Departamentul de Relații Internaționale în
cazul dobândirii domiciliului stabil în România, pe parcursul studiilor. În
conformitate cu legislația în vigoare: ,, În cazul în care românii de
pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor,
aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei
instituții de învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil
în România, începând cu anul universitar următor.”
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