
 

LISTĂ CU DOCUMENTELE NECESARE 

ADMITERII STUDENȚILOR DIN STATE TERȚE 

U.E. ȘI DIN U.E LA UVT 2020-2021 

(1 Februarie 2020- 15 Septembrie 2020) 

 

1.Cerere pentru eliberarea Scrisorii de 

Acceptare – completată la toate rubricile în 2 

exemplare (vă rugăm să specificați dacă doriți să 

optați pentru Anul Pregătitor de limba română );  

2.Actul de studii – copie și traducere legalizată și 

autentificată de către autoritățile de resort din 

țara emitentă – care permite accesul persoanei în 
cauză la forma respectivă de învățământ (Diplomă 

de Bacalaureat sau echivalentul acesteia și Diploma 

de Licență în cazul în care candidatul optează pentru 

Masterat);Pentru studii de Doctorat se va include și 

Diploma de Masterat; 

Copie și traducere legalizată și autentificată de 

către autoritățile de resort din țara emitentă a 

adeverinței care atestă promovarea examenului de 

Bacalaureat/Licență/Masterat pentru absolvenții 

anului curent (după caz, dacă e necesar); 

3.Foile matricole – copii și traduceri legalizate și 

autentificate de către autoritățile de resort din 

țara emitentă – aferente studiilor efectuate și 

programa analitică, în cazul candidaților care 

solicită echivalarea unor perioade de studii  

4.Certificat de naștere – copie și traducere 

legalizată și autentificată de către autoritățile de 

resort din țara emitentă; 

5.Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni 

după data la care este eliberată Scrisoarea de 

Acceptare la Studii ; 

6.Certificat medical (într-o limbă de circulație 

internațională) care să ateste faptul că persoana ce 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli 

contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie ; 

7.Certificat de căsătorie – dacă este nevoie (pentru 

a se justifica schimbarea numelui de familie) ; 

8.Copie după actul care atestă domiciliul stabil în 

străinătate (după caz); 

Atestatul de absolvire a Anului Pregătitor de 
limba română sau certificatul de competență 

lingvistică (după caz); 

9.Fișa cu datele personale completă: adresă de e-

mail și număr de telefon ; 

10.Formular date personale; 

11.Dovada plății taxei de 75 EURO, taxa pentru 

procesarea dosarului de candidatură ; 

 

Prin Hotărârea nr. 39, adoptată în şedința Senatului  

U.V.T. din 06.03.2014, s-a hotărât taxa de 75 EURO 

pentru procesarea dosarelor candidaților cetăţeni 

străini din state terţe UE. Taxa de aplicare trebuie 
plătită în următorul cont: 

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara 

(West University of Timisoara) 

Adresa Universității: Bv. Vasile Pârvan, No.4 

Numele Băncii: Banca Comercială Română 

(Romanian Commercial Bank) 

Adresa Băncii: Sucursala Timișoara (Timisoara 

Branch), No.11, Calea Aradului St. 

Cod IBAN: RO 56 RNCB 0249 0492 9471 0008 

SWIFT: RNCB RO BU 

Taxă: 75 EURO. 
 

* Pe ordinul de plată / chitanţă se va menţiona la 

plătitor numele candidatului și drept referință de 

plată "taxă admitere", pentru ca plata să fie 

valabilă. 

  

*2 copii ale documentelor necesare; 

 

AUTENTIFICARE ACTE PENTRU 

CANDIDATURĂ  

E recomandat ca documentele pentru admitere să fie 

autentificate de către autoritățile de resort din țara 
emitentă, respectiv, în felul următor:  

 

1.Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei 

privind Apostila de la Haga, actele de studii 

supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu 

Apostila de la Haga de către autorităţile competente 

din ţările emitente; 

 

2. Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei 

privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi 
supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de 

autenticitate emisă de către autorităţile competente 

din ţara de provenienţă;  

- supralegalizarea se aplică de către Ministerul 

Afacerilor Externe din ţara emitentă și 

Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara 

respectivă sau de către Ministerul Afacerilor 

Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul 

Consular al acesteia în România și Ministerul 

Afacerilor Externe din România; pentru țările unde 

nu există misiuni diplomatice ale României sau care 

nu au misiuni diplomatice în România, actele de 
studii vor avea viza Ministerului Educației și ale 

Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă; 

 

Vă rugăm să vă asigurați de faptul că documentele 

de admitere pot fi traduse într-o limbă de circulație 

internațională în cazul în care nu e posibilă 

traducerea directă în limba română, urmând ca 

procesul de înmatriculare să încercați să traduceți în 

limba română și să legalizați documentele la un 

notar public în funcție de caz. 

 
Persoană de contact pentru admiterea cetățenilor 

din state terțe UE 

Roxana-Petronela DIACONESCU 

International Students' / Lecturers' Officer 

Department of International Relations 

West University of Timisoara 

E-mail: roxana.diaconescu@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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