DOCUMENTE NECESARE ADMITERE
ROMÂNI DE PRETUTINDENI
2018-2019

Fiecare candidat la concursul de admitere
la ciclul de studii universitare depune un
dosar personal, conţinând o serie de acte şi
documente care atestă identitatea, dreptul
de a participa la concursul de admitere și
rezultatele academice obținute anterior.
Dosarul se depune la Departamentul de
Relații Internaționale.

Pre-înscrierea la studii se realizează
prin transmiterea documentelor direct la
Departamentul de Relații Internaționale :
personal, la sediul central al
Universității de Vest din Timișoara,
Camera 155 B
sau
la adresa de e-mail:
larisa.alexandru@e-uvt.ro
Candidatul va pregăti un dosar pentru
Departamentul de Relații Internaționale și
un dosar pentru fiecare facultate la care
aplică. Dacă optează pentru mai multe
specializări în cadrul aceleași facultăți, se
întocmește un dosar care să conțină
toate opțiunile sale .

DOCUMENTE NECESARE ADMITERE:
Cerere (formular de înscriere) înscriere studii superioare (disponibil la
adresa: https://ri.uvt.ro/ );
Certificat de naștere -copie simplă/traducere autorizată în limba română;
Carte de Identitate-copie simplă/Traducere autorizată în limba română;
Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii-copie după
primele 3 pagini;
Certificat de căsătorie-copie simplă/Traducere autorizată în limba română
Adeverință medicală (eliberată în România sau în țara de origine) care atestă că
solicitantul este apt pentru înscrierea la studii superioare și că nu suferă de boli
contagioase;
Diplome/ Acte studii: diplomă de Bacalaureat sau echivalentă/ adeverință de
absolvent ; foi matricole pentru studiile finalizate, diplomă de licență/diplomă de
master (dacă este cazul), Documentele sunt fie în copie simplă/ traduceri
autorizate în limba română;
Declarație pe propria răspundere că nu dețin Carte de Identitate românească și
nu au domiciliul stabil pe teritoriul României, întocmită la notar;
Anexa 3: Declarație privind apartența la identitatea culturală românească
(excepție candidații din Republica Moldova) * Documentul solicitat este o
declarație pe proprie răspundere, bazată pe voința liber exprimată a solicitantului,
privind asumarea de către aceasta/acesta a identității culturale române
(autentificat de misiunea diplomatică a României în statul de origine, fie de
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni), în conformitate cu legislația în
vigoare.
Dovada cunoașterii limbii române, emisă de o instituție de învățământ
acreditată, din țara de proveniență sau din România. Următoarele categorii de
persoane sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării
competențelor de limbă română: persoanele care prezintă acte de studii
românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome
și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de
studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ
din sistemul național din România sau din străinătate, precum și certificate sau
atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii
Române;
În cazul în care candidatul nu poate dovedi cunoașterea limbii române, va fi
înscris în anul pregătitor de limba română:
Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte-pentru candidații
la admiterea în învățământul teologic
Fișă cu date personale (disponibilă la adresa: https://ri.uvt.ro/ )

