
 

Cetățeni UE./Cetățeni români cu studii obținute 

în străinătate / Membrii de familie/ Cetățeni cu 

protecție subsidiară/Refugiați 

 

 
 

Dacă ai absolvit liceul sau un program de studiu de 

licență sau de masterat într-o țară europeană, alta decât 

România, ești binevenit/ă să studiezi la Universitatea 

de Vest din Timișoara, care se va ocupa de 

transmiterea documentelor tale către Centrul Național 

pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor 

(CNRED), parte a Ministerului Educației și Cercetării. 

Te rugăm fie să-ți depui documentele în format fizic la 

Departamentul de Relații Internaționale, fie să le 

trimiți la international@e-uvt.ro și Departamentul de 

Relații Internaționale UVT se va asigura de 

transmiterea acestora către CNRED și va facilitate 

validarea acestora. 

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de 

obținere a Atestatului de Recunoaștere a studiilor 

efectuate în străinătate, te rugăm să accesezi 

http://www.cnred.edu.ro/ sau www.ri.uvt.ro- 

Studenți Internaționali- Cetățeni din state UE/ Cetățeni 

români cu studii obținute în străinătate/Cetățeni cu 

protecție subsidiară/Refugiați 

Pentru cetățenii din state UE, taxele de școlarizare sunt 

aceleași ca acelea aplicate studenților români, în 

cuantumul de aproximativ 700 de euro per an 

academic. 

Pași în vederea recunoașterii studiilor efectuate în 

străinătate de către Centrul Național pentru 

Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED) 

 

1.  Candidații se informează la secretariatul/website-ul 

facultății unde doresc să fie admiși cu privire la 

criteriile de admitere la studii. 

2.  Candidații își depun dosarul pentru recunoașterea 

studiilor efectuare anterior în străinătate la 

Departamentul de Relații Internaționale cu cel puțin o 

lună înainte de admiterea din iulie/septembrie. 

Chiar și așa, cu cât mai repede se aplică, cu atât mai 

bine. 

3. Odată ce au obținut Atestatul/Adeverința pentru 

recunoașterea studiilor efectuate în străinătate, 

candidații își pot pregăti dosarul de admitere cu 

documentele solicitate de facultatea unde doresc să fie 

admiși. !Atestatul/Adeverința de recunoaștere nu 

este singurul document pentru dosarul de admitere 

pe care candidații sunt nevoiți să-l furnizeze 

secretariatului facultății unde vor fi admiși. 

Atestatul/Adeverința pentru recunoașterea 

studiilor efectuate în străinătate este singurul 

document din dosarul de admitere care poate fi 

obținut cu ajutorul Departamentului de Relații 

Internaționale în aproximativ 30 de zile. 

4. Candidații își depun dosarul de admitere la 

secretariatul facultății unde își doresc să fie admiși. 

5. Candidații susțin examenele/interviurile organizate 

de facultăți. 

6. Candidații trebuie să aștepte după rezultate. 

7. Candidații își confirm locul (dacă este cazul) în 

momentul în care află rezultatele  

8.Candidații se înmatriculează și își depun 

documentele solicitate de facultate în original. 

9. În cazul în care procesul obținerii 

Atestatului/Adeverinței pentru recunoașterea și 

echivalarea studiilor efectuate în străinătate este 

întârziat, iar documentul este obținut după sesiunea de 

admitere din iulie sau septembrie, Departamentul de 

Relații Internaționale va furniza candidatul cu un 

document provizoriu înlocuind Atestatuș/Adeverința 

pentru recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate 

în străinătate până când acesta va ajunge de la 

Ministerul Educației și Cercetării 

10. Atestatul/Adeverința pentru recunoașterea și 

echivalarea studiilor efectuate în străinătate poate fi 

inclus/ă în dosarul de admitere fie pentru sesiunea din 

iulie sau septembrie (în cazul în care va ajunge la timp) 

sau va fi ridicat/ă de către candidați și dus la 

secretatiarul facultății unde au fost. Termenul pentru 

depunerea acestui document la dosarul inițial de 

admitere este stabilit de fiecare facultate în parte. 

Departamentul de Relații Internaționale informează 

candidații când Atestatul/Adeverința pentru 

recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate în 

străinătate a ajuns de la Ministerul Educației și 

Cercetării la Departametul de Relații Internaționale și 

depinde de candidați când anume se vor prezenta 

pentru a ridica documentul în original fie ei înșiși, 

fie prin intermediul unei procuri notariale pentru o 

persoană împuternicită în acest sens în vederea 

mailto:international@e-uvt.ro
http://www.cnred.edu.ro/
http://www.ri.uvt.ro-/


depunerii sale la secretariatul facultății unde au 

fost admiși. De restul documentelor și pașilor care 

trebuie luați cu privire la procesul de admitere este 

strict responsabilitatea candidaților. 

 

11 Facultăți 

 Arte și Design: www.arte.uvt.ro 

 Chimie, Biologie și Geografie:www.cbg.uvt.ro 

 Drept::www.drept.uvt.ro 

 Economie și Administrarea Afacerilor: 
www.feaa.uvt.ro 

 Educație Fizică și Sport:www.sport.uvt.ro 

 Fizică: www.physics.uvt.ro 

 Litere Istorie și Teologie: www.litere.uvt.ro 

 Matematică și Informatică: www.math.uvt.ro 

 Muzică şi Teatru:www.fmt.uvt.ro 

 Sociologie și Psihologie:www.socio.uvt.ro 

 Științe Politice, Filosifie și Științe ale 

Comunicării:www.pfc.uvt.ro 

 

Programe de studiu în limbi străine 

Universitatea oferă 6 program de studiu de Licență 

într-o limbă străină și 13 programme de studiu de 

Master, după cum urmează : 

1. Pentru programe de studiu de Licență 

- Accounting Information Systems 

(German) 

- Management (French) 

- Finance and Banking (English) 

- Computer Science (English) 

- Performing Arts – Theatre (German) 

- International Relations and European 

Studies (German) 

 

 

2. Pentru programe de studiu de Master  

- Image Morphology and Visual Art 

Experiment (English); 

- Innovation-based Integrated Design 

(English); 

- European Union Law (English); 

- International Corporate Finance 

(English); 

- Management in European Context 

(French); 

- Management of Business Organizations 

(English); 

- Astrophysics, elementary particles and 

computational physics in English 

Language (English); 

- Physics and technology of advanced 

materials (English); 

- Artificial Intelligence and Distributed 

Computing (English); 

- Big Data - Data science, Analytics and 

Technologies (English); 

- Philosophical Counselling and 

Consultancy (English); 

- International Development and 

Management of Global Affairs (English); 

- Organizational and Occupational Health 

Psychology (English); 

Pentru studii doctorale, vă rugăm să vizitați site-ul 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat: 

https://doctorat.uvt.ro/?lang=en 

 

Anul Pregătitor de limba română:  

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea 

Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația 

Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii 

români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Taxa pentru Anul Pregătitor de limba romănă pentru această 

categorie de studenți este în valoare de 3000RON/an. 

Candidatul va avea de plătit 3 taxe: 

1. Taxa de înscriere în valoare de 100 lei; 

2. Taxa de înmatriculare de 150 lei ; 

3. Taxa de aproximativ 3000 lei pentru Anul Pregătitor . 

Pentru mai multe detalii, www.ri.uvt.ro (Studenți 

Internaționali–Anul Pregătitor de limba română) 

Burse 

Pentru mai multe detalii cu privire la posibilitatea 

obținerii unei burse de studii, vă rugăm să vă adresați 

Ministerului Afacerilor Externe la următorul link: 

https://www.mae.ro/en/node/10251 

Persoană responsabilă  cu recunoașterea și 

echivalarea studiilor cetățenilor UE, cetățenilor români 

cu studii în străinătate,  membrilor de familie,  

cetățenilor cu protecție subsidiară/refugiați 
 

Karola KALAPATI  
International Students' / Lecturers' Officer 

Department of International Relations 
West University of Timisoara 

E-mail:karola.kalapati@e-uvt.ro  

Tel.: +40 256 592227 

Fax:  +40 256 592312 

Bd. Vasile Pârvan nr.4 
Timisoara - 300223, Romania 

Room 155 B 

www.ri.uvt.ro 

www.facebook.com/international.uvt 
https://www.facebook.com/uvtromania 
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