Pași admitere cetățeni din state terțe UE 2020-2021
(01.02.2020-15.09.2020)

!Este recomandat să aplicați cât mai repede cu putință,
pentru că procesul durează de obicei cel puțin o lună
până la soluționarea sa. Dosarele de studiu pot fi depuse
doar până la data de 15.09.2020, însă înmatricularea se
poate realiza până la data de 01.02.2021, cât timp
dosarul de admitere a fost depus.

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)

Licență – 85

-

Computer Science (English)

Master – 120

-

Performing Arts – Theatre (German)

Doctorat – 19

-

International Relations and European
Studies (German)

6% studenți internaționali – 15000 studenți în total

Programe de studiu

11 Facultăți

Pași necesari de parcurs în vederea admiterii
1.Alegeți programul de studiu dorit;
2.Depuneți dosarul de admitere la Departamentul de Relații
Internaționale fie în format fizic, fie online
(international@e-uvt.ro);
3.Facultatea aprobă/respinge dosarul de admitere;
4.Departamentul de Relații Internaționale transmite dosarul
către Ministerul Educației și Cercetării din România în
cazul în care a fost aprobat în vederea emiterii unei
Scrisori de Acceptare la studii.

2. Pentru programe de studiu de Master



Arte și Design: www.arte.uvt.ro



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




-

Image Morphology and Visual Art
Experiment (English);

Drept:www.drept.uvt.ro

-

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

Innovation-based Integrated Design
(English);

-

European Union Law (English);



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

-



Fizică: www.physics.uvt.ro

International Corporate Finance
(English);



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

Management in European Context
(French);



Matematică și Informatică:www.math.uvt.ro

-



Muzică şi Teatru:www.fmt.uvt.ro

Management of Business Organizations
(English);



Sociologie și Psihologie:www.socio.uvt.ro

-



Științe Politice, Filosifie și Științe ale
Comunicării:www.pfc.uvt.ro

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);

Taxele pentru cetățenii străini din state terţe UE sunt:

Domeniu: Film

Domeniu: Științe / Matematică / Sport / Tehnic / Agronomie

Licență / Masterat: 950 € / lună

Licență / Masterat :270 € / lună

Doctorat : 970 € / lună

Doctorat : 290 € / lună

Domeniu: Uman / Psihologie /Științe Economice
Licență / Masterat : 220 € / lună
Doctorat : 240 € / lună

!Taxa de școlarizare va fi plătită integral fie în momentul
aplicării pentru viza de studiu, fie la înmatricularea de
la facultate, când se va prezenta dovada achitării taxei.
Taxa de școlarizare se calculează înmulținând suma pe
lună cu 9 luni de studiu. Exemplu: 220x9=1980 euro/per
an academic.

Licență / Masterat: 420 € / lună

În cazul în care candidatul nu obține viza de studiu sau
în cazuri de forță majoră, candidații pot aplica pentru o
rambursare a taxei de școlarizare până la sfârșitul lunii
februarie 2021.

Doctorate : 440 € / lună

Burse

Anul Pregătitor de limba română:

Domeniu: Interpretare muzicală, teatru

Taxa de școlarizare pentru Anul Pregătitor de limba română
pentru această categorie de studenți se percepe în valută și
în funcție de domeniuld e studii, pe care aplicantul dorește
să-l urmeze după finalizarea cursului de limbă (de ex. : Anul
Pregătitor pentru domeniul medical este în valoare de
320 EUR/lună, iar cel pentru domeniul economic este de
220 EUR/lună).

Licență / Masterat: 750 € / lună

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

-

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

Pentru mai multe detalii, www.ri.uvt.ro (Studenți
Internaționali–Anul Pregătitor de limba română)

Domeniu:Muzică și Arte

Doctorat : 770 € / lună

Domeniu: Arhitectură
Licență / Masterat: 350 € / lună
Doctorat : 370 € / lună

Domeniu: Medicină
Licență / Masterat: 320 € / lună
Doctorat : 340 € / lună

Persoană de contact pentru admiterea cetățenilor
din state terțe UE
Roxana-Petronela DIACONESCU
International Students' 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

