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CAPITOLUL I
Consideraţii generale
Art. 1
(1) Admiterea în ciclul de studii universitare de master în cadrul Facultăţii de Economie şi de
Administrare a Afacerilor (FEAA) se organizează:
 în conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199,
200, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la
bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările
ulterioare;
 în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor
care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în
activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului
nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al
Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, al HG 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
Naționale şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
unor acte normative;
 în baza Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3359/11.03.2013 privind
modificarea Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din
state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat în România, aprobată prin
Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6000/2012;
 Ordinul Ministerului Educației Naţionaleși Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018;
 Ordinul Ministerului Educației Naţionale nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la
Ordinul 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
 Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru
programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat în anul universitar
2019-2020 (HS nr. 73 din 29.01.2019).
(2) Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează în domeniile de studii
universitare de master acreditate de către ARACIS, la programele de studii legal înfiinţate în
cadrul FEAA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează pe locuri:
 finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii;
 cu taxă.
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CAPITOLUL II
Domeniile de studiu şi cifrele de şcolarizare
pentru ciclul de master
Art. 2
(1) Domeniile de studiu şi programele de studiu pe care le organizează FEAA în anul
universitar 2019-2020, pe forme de învăţământ şi limbă de desfăşurare, inclusiv capacitatea de
școlarizare aprobată de ARACIS sunt următoarele:

Nr.
Crt

Denumire master

Forma de
învățământ

Limba de
desfăşurare

Administrarea
Afacerilor
Informatică
Economică

Frecvență

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

Domeniul arondat

1

Administrarea afacerilor în turism şi
industria ospitalităţii

2

Sisteme informaționale pentru afaceri

3

Auditul și managementul financiar al
fondurilor europene

Contabilitate

Frecvență

4

Audit financiar-contabil

Contabilitate

Frecvență

5

Expertiză contabilă și evaluarea
afacerilor

Contabilitate

Frecvență

6

Studii Europene și Economia Integrării

Economie

Frecvență

7

Management şi integrare europeană

Economie şi
Afaceri
Internaţionale

Frecvență

Limba
română

8

Finanţe şi strategii financiare ale
companiilor

Finanţe

Frecvență

9

Fiscalitate şi consultanţă fiscală

Finanţe

Frecvență

10

Pieţe financiare, bănci şi asigurări

Finanţe

Frecvență

11

International Corporate Finance

Finanţe

Frecvență

12

Administrarea organizaţiilor de afaceri

Management

Frecvență

13

Management of Business Organizations

Management

Frecvență
redusă

Management

Frecvență

Management

Frecvență

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
franceză
Limba
română
Limba
română

14
15

Diagnostic, evaluare şi consultanţă în
afaceri
Le Management des Affaires en Contexte
Europeen

Frecvență

16

Managementul resurselor umane

Management

Frecvență

17

Managementul strategic al organizaţiilor.
Dezvoltarea spaţiului de afaceri

Management

Frecvență

Capacitatea
de
școlarizare
aprobată
de ARACIS
210
100

360

210
100

350

460
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Nr.
Crt

Denumire master

Domeniul arondat

Forma de
învățământ

Limba de
desfăşurare

Capacitatea
de
școlarizare
aprobată
de ARACIS

Limba
română
Limba
română
Limba
română

160

18

Marketing și Managementul Vânzărilor

Marketing

Frecvență

19

Publicitate și Promovarea Vânzărilor

Marketing

Frecvență

20

Marketing strategic şi marketing digital

Marketing

Frecvență

(2) Locurile în regim de finanţare de la bugetul de stat vor fi repartizate şi aprobate de către
Senatul Universităţii de Vest din Timişoara pentru anul universitar 2019-2020 pe baza Ordinului
Ministrului Educaţiei Naţionale, luând în considerare cifrele de şcolarizare aprobate prin
Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă sunt stabilite de către Conducerea Facultăţii de
Economie şi de Administrare a Afacerilor, cu acordul Senatului Universităţii.
(3) Repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat se va face pe domenii de master de
către Consiliul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi pe specializări
(programe masterale) de către consiliul departamentului coordonator al domeniilor de master.
Numărul locurilor finanţate de la buget alocate/realocate prin procesul de admitere se păstrează
şi pentru anul al II-lea.
(4) Planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare de masterat pentru
care se organizează concurs de admitere, elaborate conform Regulamentului de elaborare a
planurilor de învățământ al UVT, se regăsesc pe site-ul FEAA la adresa
https://feaa.uvt.ro/ro/educatie/programe-masterat

CAPITOLUL III
Candidaţii la concursul de admitere
pentru ciclul II – master
Art. 3
(1) Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de master:
 absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr.
288/2004), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de
lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în
străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii
universitare de licenţă;
 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale – Centrul Național pentru
Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor CNRED - înainte de înscrierea candidaţilor la
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la
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concurs atestatul de recunoaştere a studiilor (Anexa nr. 3 din Metodologia UVT privind
organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii
universitare de la ciclul de studii de masterat în anul universitar 2019-2020);
 cetăţenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia,
Ucraina şi Ungaria şi Diaspora, precum şi cetăţenii străini cu domiciliul stabil în
străinătate, care vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de MEN, în limita
cifrelor de școlarizare aprobate la specializări acreditate cu predare în limba română,
conform procedurilor indicate în Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni
în învățământul din România, în anul universitar 2017-2018 (valabilă și în anul
universitar 2018-2019);
 cetăţenii străini de origine etnică română din Republica Moldova. Ei vor candida la
concursul de admitere cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu
prevederile Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din
România, valabilă pentru anul universitar 2017-2018 (valabilă și în anul universitar
2018-2019) (Anexa nr. 4 din Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea
procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de
masterat în anul universitar 2019-2020);
 cetățenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii
români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe locuri cu taxă;
 absolvenții cu diplomă de licență proveniți din centrele de plasament, cei cu situații
sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot beneficia de scutiri de
taxă de școlarizare, la cerere. Dosarele vor fi analizate la nivelul facultății pentru
îndeplinirea criteriilor, ulterior fiind supuse avizului comisiei UVT de acordare a
scutirilor de taxă;
 cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European și
Confederației Elvețiene, se pot înscrie la concursul de admitere la Universitatea de Vest
din Timișoara (în regim financiar: cont propriu valutar), pe bază de dosar, urmând să fie
primiți la studii sau respinși în baza admiterii organizate la UVT conform „Metodologiei
privind eliberarea scrisorii de acceptare și primirea la studii de licentă şi master în cadrul
Universității de Vest din Timișoara a cetățenilor din state terțe UE” și pe baza scrisorii de
acceptare la studii în România eliberată de MEN (Anexa nr. 5 din Metodologia UVT
privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii
universitare de la ciclul de studii de masterat în anul universitar 2019-2020);
 Refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în România
sunt admiși la studii în conformitate cu prevederile din Metologia privind eliberarea
scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și masterat la Universitatea de Vest
din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română,
cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba
română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se
impune şi în cazul transferurilor studenţilor între UVT şi alte instituţii de învăţământ superior
acreditate.
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Art. 4
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, inclusiv din acelaşi domeniu.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un
singur program de master.
(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii optează pentru programul de
studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea unui acord scris în acest sens, a
diplomei de licenţă sau adeverinţa pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în
sesiunea 2018-2019, în original, la facultatea care derulează programul de studii pe care doreşte
să o urmeze, până la 1 octombrie 2019.
(4) Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii masterale diferite din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de
o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu
taxă. În cazul în care ambele programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va
solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică
şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii
la Universitatea de Vest din Timișoara, finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la
un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an
de studiu, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile
lucrătoare de la începerea anului universitar.
(5) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă
de către studenţi.

CAPITOLUL IV
Organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la ciclul de master
Art. 5
(1) Organizarea admiterii este de competenţa Facultăţii de Economie şi de Administrare a
Afacerilor şi se realizează pe baza criteriilor generale de organizare şi desfăşurare a admiterii,
aşa cum acestea sunt precizate în legislaţia în vigoare.
(2) Pentru coordonarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea admiterii, în
cadrul Universităţii de Vest funcţionează Comisia Centrală de Admitere, propusă de rector şi
aprobată de Senatul Universității de Vest din Timișoara, iar la nivelul FEAA va funcţiona
Comisia de Admitere pe facultate și Comisia de soluționare a contestațiilor (formate fiecare din 3
membri: două cadre didactice titulare şi un student reprezentant), sub autoritatea și răspunderea
decanului, propuse de decan, avizate de către Consiliul FEAA și aprobate de Senatul
Universității de Vest din Timișoara.
Art. 6
(1) Concursul de admitere în anul I de studii la ciclul de master, pentru anul universitar 20192020, se va desfăşura conform următorului calendar:
1. În perioada 09 - 15 iulie 2019 (cu excepţia zilei de duminică), respectiv 13 - 18
septembrie 2019 (cu excepţia zilei de duminică), în intervalul orar 09.00 – 14.00, se va desfăşura
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etapa de depunere la sediul facultăţii a dosarelor cu documentele necesare (în original sau copie),
prevăzute în metodologia concursului de admitere. Înscrierea se face prin completarea unei fişe
de înscriere, urmată de plata unei taxe de înscriere conform Hotărârii Senatului UVT (150 lei).
Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO
(pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).
2. În fiecare dintre zilele de înscrieri (cu excepția zilei de duminică), în intervalul orar
09.00-14.00, candidaţii înscrişi în ziua respectivă la FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ (IF) vor susţine interviul de admitere. Interviul va fi apreciat cu calificativul
ADMIS/RESPINS, rezultatele fiind afişate în cursul aceleiaşi zile pe site-ul FEAA şi la
avizierele facultăţii. La proba de interviu, candidatul se va prezenta cu cartea de identitate.
3. În cazuri excepționale (probleme medicale, plecare în străinătate etc.), argumentate prin
completarea și depunerea unei cereri însoțită de actele doveditoare până în penultima zi a
intervalului dedicat înscrierii, interviul se poate desfășura utilizând și mijloace electronice care
asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul, confrom unei planificări transmise
ulterior candidatului, doar atunci când cererea candidatului este aprobată de către Comisia de
admitere.
4. Pentru candidaţii care optează (şi) pentru un program masteral cu predare în limbă
străină, în data de 18 septembrie 2019 ora 15.00 va avea loc o testare pentru evaluarea
cunoştinţelor de limbă, rezultatele fiind afişate în cursul aceleiaşi zile pe site-ul FEAA şi la
avizierele facultăţii. Accesul la un loc în cadrul acestor programe este condiţionat de promovarea
testului (obţinerea calificativului ADMIS). Testarea va avea forma unui interviu care va urmări
verificarea cunoştinţelor de comunicare în limba respectivă. Deţinerea unor diplome/certificate
recunoscute internaţional, precum:
 CAE – Cambridge Certificate in Advanced English;
 IELTS – International English Language Testing System;
 TOEFL– Test of English as a Foreign Language;
 DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française,
echivalează cu susţinerea şi promovarea interviului. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba
oficială engleză sau franceză sau cei care au urmat o specializare de licenţă cu limba de predare
engleză sau franceză sunt consideraţi promovaţi la interviul de acces la admitere pentru
specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi la interviu rămân înscrişi
pentru concursul de admitere la specializările în limba română.
3. În paralel cu depunerea dosarelor de către candidaţi, va avea loc evaluarea acestora, iar
în 18 septembrie, ora 23.00, vor fi afişate rezultatele provizorii privind admiterea, pe site-ul
FEAA şi la avizierele facultăţii.
4. În data de 19 septembrie 2019, între orele 09.00-14.00 se pot depune contestaţii
referitoare la clasamentul provizoriu la Decanatul FEAA. Nu se admit contestaţii care au la bază
necunoaşterea metodologiei de admitere. Rezultatele contestațiilor se vor afișa la ora 15.00, pe
site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii, decizia comisiei de soluționare a contestațiilor fiind
definitivă.
5. În data de 19 septembrie 2019, ora 18.00, după rezolvarea contestaţiilor, se afişează
clasamentul provizoriu după contestaţii, pe site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii.
6. În perioada 19 - 21 septembrie 2019, între orele 09.00-14.00, va avea loc
înmatricularea candidaţilor pe baza clasamentului provizoriu de după contestaţii. Confirmarea
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locului se face prin plata taxei de înmatriculare stabilită prin Hotărârea Senatului UVT (150 lei).
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă conform clasamentului final după înmatriculare, au
obligaţia de a achita 20% din taxa de studiu aferentă anului 1 la momentul înmatriculării sau
după cel mult 7 zile de la data plății taxei de înmatriculare.
7. În data de 22 septembrie 2019, ora 20.00 se afişează clasamentul final după
înmatriculare, pe site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii, clasament care este singurul ce
confirmă calitatea de student al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi statutul
de student finanţat de la bugetul de stat sau student cu taxă.
Art. 7
(1) Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master a cetăţenilor străini
din state terţe UE are loc între 1 februarie 2019 (începând cu această dată Departamentul de
Relaţii Internaţionale acceptă dosare de candidatură) şi 1 septembrie 2019 (data până la care
Departamentul de Relaţii Internaţionale acceptă dosare de candidatură).
(2) Pentru cetăţenii străini de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, admiterea se va organiza conform Metodologiei propuse de Ministerul Educaţiei
Naţionale și Cercetării Științifice în acest sens şi Regulementului de admitere al Universităţii de
Vest din Timişoara.
(3) Pentru cetăţenii străini din state ale Uniunii Europene, admiterea va avea loc în aceleaşi
condiţii ca şi pentru cetătenii români (cu condiţia să fie respectate cerinţele privind recunoaşterea
şi echivalarea diplomelor).
Art. 8
(1) Admiterea la masterat se realizează pe baza interviului de admitere și a concursului de
dosare, pe domenii de studiu şi programe.
(2) Un candidat poate opta, într-o ordine de priorităţi, pentru mai multe programe de master
din cadrul unui domeniu sau poate depune mai multe fişe de înscriere, pentru mai multe domenii.
Art. 9
(1) Media generală de admitere pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în urma interviului se va
calcula astfel:
MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS + 0,20 (stimulent de excelenţă)
unde:
ML = media de la examenul de licenţă;
PS - punctajul specializării absolvite, conform opţiunilor coordonatorilor de programe
(Anexa 1);
(2) Stimulentul de excelenţă se acordă (fără ca MA să poată depăşi 10) pentru premii
obţinute la olimpiadele AFER naţionale sau la competiţii/concursuri profesionale studenţeşti
internaţionale, inclusiv pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale
sau în volumele conferinţelor internaţionale.
(3) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi mai mică
decât 6 (șase).
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(4) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:
1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;
2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din
cadrul examenului de licență.
Art. 10
(1) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la
examenul de admitere, având în vedere opțiunile candidaților, și în limita locurilor aprobate
pentru fiecare program de studii.
(2) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din
fiecare domeniu.
Art. 11
(1) Se organizează doar programele de studii universitare de master unde numărul de studenţi
înmatriculaţi pe program este de 55 studenţi echivalenţi unitari/program de studiu, dar nu mai
puţin de 28 de studenţi fizici. Din acest motiv, studenţii trebuie să indice la înscriere mai multe
opţiuni de programe de studiu în ordinea preferinţelor în cadrul aceluiaşi domeniu.
(2) Consiliul FEAA va analiza punctual situaţiile care nu se încadrează condiţiilor prevăzute
la punctul (1) al prezentului articol şi va propune CA al UVT aprobarea funcţionării unor astfel
de programe de studiu, în baza strategiei de dezvoltare a FEAA şi în condiţiile legii. În această
situaţie se înscriu programele masterale în limbi străine, cele care sunt unice pe domeniu, precum
şi cele care asigură continuitatea ciclu de licenţă – ciclu de masterat (unul pe domeniu, dacă
niciun program din domeniul respectiv nu îndeplineşte condiţia de la pct. (1)), la care numărul
minim de studenţi este 14.

CAPITOLUL V
Înscrierea la concurs a candidaţilor
Art. 12
(1) Înscrierile la concursul de admitere pentru master se fac conform calendarului prezentat
la Art 6. (2), în sălile Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din strada
Pestalozzi nr. 16.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de
identitate/pașaportului și a documentelor prevăzute la punctul (3). Înscrierea la concursul de
admitere se poate face, în numele candidatului și de către o altă persoană pe bază de procură.
(3) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor depune, în sălile FEAA
desemnate pentru înscrieri, un dosar plic cu următoarele documente:
a) Fişa de înscriere (model tip) – completată online pe platforma de e-learning UVT
(http://elearning.e-uvt.ro) pe baza contului atribuit de e-uvt cu utilizator şi parolă, imprimată şi
semnată;
b) Diploma de bacalaureat, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin
confruntarea cu documentul original;
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c) Certificat de naştere, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin
confruntarea cu documentul original;
d) Diploma de licenţă (în copie simplă, certificată conform cu originalul prin
confruntarea cu documentul original) sau adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie simplă,
certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original (candidaţii care au
promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2018/2019 pot
prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licenţă în anul 2019, în
locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se
menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de licenţă,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
e) Fotocopii după:
 Carte de identitate (buletin);
 Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
f) Adeverinţă medicală (medicul de familie);
g) Două fotografii cu dimensiunile ¾ cm (tip buletin);
h) Folie A4;
i) Dosar plic;
j) Chitanţa care atestă plata taxei de înscriere - taxa de înscriere la concursul de admitere
la studii universitare de master este 150 lei, respectiv 75 EURO pentru candidaţii din state terţe
UE (procesare dosar în vederea organizării admiterii);
k) Documente care să ateste lipsa veniturilor în familie;
l) Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din
Uniunea Europeană);
m) Fotocopie diplome/certificate recunoscute internaţional (CAE – Cambridge
Certificate in Advanced English, IELTS – International English Language Testing System,
TOEFL– Test of English as a Foreign Language, DALF – Diplome Approfondi de la Langue
Française), pentru candidații la studiile universitare organizate într-o limbă străină.
(4) FEAA nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale
(diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidați în fişele de
înscriere.
Observaţie: În conformitate cu prevederile articolului 2 alin.(3) din OUG nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, fiecare
instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat
să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea
serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către
funcţionarul competent. Conform Deciziei Rectorului UVT nr. 435/CR/01.09.2016,
certificarea conformității cu originalul se va realiza la nivelul Facultății de Economie și
de Administrare a Afacerilor de către persoana care ocupă poziția de Secretar Șef prin
confruntarea copiilor simple cu documentele originale.
(5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, FEAA va colecta datele cuprinse în Anexa nr.
1 din Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru
programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat în anul universitar 2019-2020.
Art. 13
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(1) Următoarele categorii de candidați sunt scutiți, la cerere și cu documente doveditoare, de
plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de master:
a) copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau universitar, aflat în
activitate sau pensionat, pe baza unei adeverinţe doveditoare. În cazul învăţământului
preuniversitar, adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
b) orfanii cu vârsta de până la 26 ani, pe baza unei copii a certificatului de deces al
părintelui/părinţilor;
c) salariații sau copiii unui salariat al Universităţii de Vest din Timișoara, pe baza unei
adeverinţe din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre
părinţi;
d) candidații care provin dintr-o Casă de Copii sau care se află în plasament familial, pe
baza unei adeverinţe eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
e) candidații cu handicap, pe baza unei copii simple a documentelor doveditoare;
f) copiii unui rănit sau decedat în Revoluție, pe baza unei copii a certificatului doveditor.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare
prezentate de candidaţi. Cererea de scutire se evaluează în aceeași zi de către Comisia de
admitere a facultăţii şi se depune la dosarul de înscriere.
Art. 14
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de
admitere. După perioada de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din
fișa de înscriere nu pot fi modificate.
Art. 15
FEAA promovează egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap în vederea creşterii
şanselor acestora de a urma studii superioare, asigurând suport adaptat nevoilor lor, după cum
urmează:
 scutirea de plata taxei de înscriere, indiferent de numărul de specializări la care
candidează persoana cu handicap;
 facilitarea accesului în infrastructura facultății prin intermediul rampei de acces
amplasată în curtea facultății, precum și a platformei electrice din interiorul instituției;
 adaptarea formularelor de admitere în format accesibil pentru candidații cu deficiențe de
vedere.

CAPITOLUL VI
Preluarea actelor şi documentelor de la
candidaţii înscrişi la concursul de
admitere în ciclul de master
Art. 16
(1) Dosarul plic, conţinând actele şi documentele de înscriere la concurs, va fi depus la
secretarii de înscriere în sălile şi după orarul programat.
(2) În vederea certificării conformităţii cu originalul a documentelor în copie simplă
indicate la Art. 12 punctul (3), candidatul sau orice alt aparţinător va prezenta secretarului de
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înscriere documentele menționate în original.
(3) Secretarul care primeşte de la candidaţi dosarul de înscriere răspunde de corectitudinea
completării fişei de înscriere, precum şi de existenţa tuturor actelor şi documentelor de înscriere,
semnând pe fişele de înscriere odată cu primirea şi verificarea dosarului de concurs.
(4) După depunerea dosarului, candidaţii care nu sunt scutiţi de taxa de înscriere vor plăti
taxa de înscriere la casieria facultăţii.
(5) Verificarea dosarelor şi a conţinutului acestora se va face în fiecare zi de înscriere, iar
cadrele didactice care verifică dosarele răspund pentru corectitudinea notelor, iar secretarul
răspunde pentru conţinutul complet al dosarului, ambii semnând pe fişa de înscriere. Fişa de
înscriere astfel verificată şi semnată se detaşează de la dosar şi se predă către Comisia de
prelucrare a datelor pe calculator. Dosarele cu restul documentelor vor intra în gestiunea
persoanei desemnate ca gestionar de dosare.
(6) Gestionarul de dosare nu răspunde de cuprinsul acestora şi nici comisia de prelucrare a
datelor nu răspunde de corectitudinea completării fişei de înscriere.
Art. 17
(1) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau la mai multe
specializări în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune
la opţiunea unde se doreşte obţinerea unui loc fără taxă.
(2) Înscrierea pentru celelalte specializări se face pe baza documentelor mai sus menţionate,
prezentate în copii simple, certificate conform cu originalul prin confruntarea cu documentele
original, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu
acte originale.

CAPITOLUL VII
Rezultatele finale ale concursului
de admitere la ciclul de master
Art. 18
(1) Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor
generale de admitere (MA) obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de departajare şi în
limita numărului de locuri pentru care se organizează admiterea.
(2) Locurile în regim de finanţare de la bugetul de stat („fără taxă”) se stabilesc pe baza
Ordinului Ministerului Educației Naţionale, luând în considerare cifrele de şcolarizare aprobate
prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc de către Conducerea facultăţii, cu
acordul Senatului Universitar.
(3) În situaţia unor medii de admitere egale pe ultimul loc fără taxă, respectiv cu taxă,
candidaţii sunt declaraţi admişi pe baza criteriilor de departajare stabilite la Art. 9 punctul (4).
(4) Dacă un candidat îşi retrage dosarul înainte de afişarea rezultatului final al admiterii sau
NU se înmatriculează în perioada stabilită, este considerat eliminat din concurs. Locurile rămase
libere se ocupă, în ordinea mediilor, de candidaţii rămaşi în concurs.
(5) Candidaţii aflaţi în clasamentul intermediar sub "linia de admitere" pot beneficia de
locurile eliberate doar dacă se înmatriculează.
Observaţie: Toţi candidaţii rămaşi în concurs prin înmatriculare vor dobândi cel puţin locul din
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clasamentul intermediar afişat, sau chiar unul superior. De asemenea, foarte mulţi din
cei aflaţi în clasamentul intermediar sub "linia de admitere" vor avea şansa unui loc pe
lista finală a celor admişi!
Art. 19
După analiza rezultatelor concursului de admitere, Consiliul FEAA va stabili redistribuirea
locurilor finanţate de la bugetul de stat neocupate la alte domenii de master din cadrul FEAA.
Art. 20
(1) După afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor dobândi calitatea de student al
Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor doar dacă achită taxa de înmatriculare în
perioada indicată în calendar la sediul facultăţii. Studenții admiși pe locuri cu taxă plătesc și
cuantumul de 20 % din taxa de studiu în momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile
calendaristice de la înmatriculare. În caz de neachitare, statutul de student se pierde. În cazul în
care candidatul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va
restitui suma plătită, aferentă celor 20% din valoarea taxei de studiu.
(2) În cazul în care aceaste ultime formalităţi nu se realizează în termenele prevăzute,
candidatul declarat admis va pierde locul obţinut, locul lui urmând să fie ocupat de candidatul
înmatriculat cu media următoare din clasamentul afişat.
Art. 21
(1) Statutul de student cu taxă sau fără taxă, stabilit în urma concursului de admitere, se
păstrează pe toată durata anului I de studii universitare. În funcţie de rezultatele obţinute la
învăţătură în anul I, se va face o nouă reclasificare a studenţilor pentru a urma studiile în regim
cu taxă sau fără taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor din anul I, pe fiecare program de
master în parte.
(2) Această condiţie va fi prevăzută în contractul de studii încheiat de fiecare student cu
FEAA şi UVT. În contract sau actul adiţional la contract se precizează dacă locul atribuit (pentru
primul an de studii) este finanţat de la bugetul de stat sau este cu taxă.
Art. 22
(1) După afişarea rezultatelor preliminare, respectiv a celor după contestații, actele
candidaţilor respinşi sau a celor care se retrag se restituie acestora pe baza cărţii de identitate şi a
Confirmării de înscriere, fără perceperea vreunei taxe. Actele vor fi restituite de către
Secretariatul Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor, pe durata programului de
lucru cu publicul (09.00 – 14.00). Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă
împuternicire notarială legalizată, cu prezentarea obligatorie a actului de identitate al
împuternicitului şi a confirmării de înscriere a candidatului.
(2) Gratuitatea restituirii dosarelor se menține vreme de 1 an de la data afișării rezultatelor.
După această dată, dosarele se arhivează, iar Universitatea de Vest din Timișoara își rezervă
dreptul de a percepe o taxă de arhivare pentru acest serviciu, în acord cu hotărârea Senatului
Universității de Vest din Timișoara.
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CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 23
(1) Prezenta metodologie, elaborată pe baza Criteriilor generale privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere în învăţământul superior de stat, reprezintă cadrul legal de
desfăşurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE
ADMINISTRARE A AFACERILOR din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, sesiunea
2019.
(2) Orice alte materiale în legătură cu concursul de admitere, apărute în diferite publicaţii sau
alte indicaţii şi lămuriri date de persoane neautorizate, contrare prezentei metodologii, nu
angajează cu nimic instituţia noastră.
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ANEXA 1
PUNCTAJUL ACORDAT SPECIALIZĂRII DE LICENȚĂ ABSOLVITE,
PE DOMENII DE ADMITERE

DOMENIU
ADMINISTRAREA
AFACERILOR

CONTABILITATE

ECONOMIE

ECONOMIE ȘI
AFACERI
INTERNAȚIONALE

FINANȚE
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ

PS = 10
pentru specializările:
Economia comerțului,
turismului și serviciilor;
Geografia turismului
Contabilitate și
informatică de gestiune;
Finanțe Bănci;
Informatică economică.
Economie generală și
comunicare economică;
Relații Internaționale și
Studii Europene; Finanțe
Bănci.
Economie și Afaceri
Internaționale;
Relații Internaționale și
Studii Europene; Științe
Politice.
Finanțe Bănci;
Contabilitate și
informatică de gestiune;
Drept.
Informatică economică;
Informatică; Contabilitate
și informatică de gestiune.

PS = 9,00
pentru
specializările:
Toate celelalte cu
profil economic

PS = 8,00
pentru
specializările:
Toate celelalte cu
profil
neeconomic

Toate celelalte cu
profil economic

Toate celelalte cu
profil
neeconomic

Toate celelalte cu
profil economic

Toate celelalte cu
profil
neeconomic

Toate celelalte cu
profil economic

Toate celelalte cu
profil
neeconomic

Toate celelalte cu
profil economic

Toate celelalte cu
profil
neeconomic

Toate celelalte cu
profil economic

MANAGEMENT

Management;
Inginerie economică.

Toate celelalte cu
profil economic

MARKETING

Marketing; Comunicare și
relații publice/Publicitate;
Psihologie.
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Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
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