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Art. 13. Procedura de admitere
(1) Admiterea la ciclul de studii universitare de licență se face strict în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de programul/programele de studii
pentru care au optat candidații și în limita numărului de locuri pentru care se
organizează concursul pentru fiecare program de studii în parte. Media generală
minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5
(cinci). Departajarea candidaților care au o medie egală cu cea a ultimului loc
repartizat atât pentru locurile bugetate, cât și pentru locurile cu taxă, se va realiza pe
baza mediei obținute la proba de bacalaureat care are cea mai mare relevanță pentru
specializarea aleasă. Al doilea criteriu de departajare este reprezentat de media
multianuală la disciplina considerată cea mai relevantă pentru program.
(2) Ierarhia rezultată în urma calculării mediei de admitere va fi utilizată pentru
repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, respectiv a celor cu taxă, acestea
revenind celor mai bine plasați candidați din cadrul fiecărui program de studii.
(3) Eventualele contestații se depun la Secretariatul facultății, cu număr de înregistrare, în
intervalele stabilite prin calendarul de admitere.
(4) Candidații declarați admiși trebuie să confirme ocuparea locului și să achite taxa
de înmatriculare, conform calendarului de admitere. Neconfirmarea locului duce
la
pierderea acestuia.
(5) După fiecare sesiune de confirmare a ocupării locurilor, se afișează o nouă ierarhie,
rezultată prin luarea în considerare a candidaților care au confirmat locul și s-au
înscris, respectiv eliminarea celorlalți.
(6) În ultima zi a perioadei de admitere se afișează lista finală a candidaților admiși pe
locuri bugetate, respectiv cu taxă.
(7) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de
studii, care au depus la înscriere doar copia a diplomei de bacalaureat, respectiv a
adeverinței de absolvire, au obligația să depună originalul acestora, la secretariatul
facultății, În primele 3 zile de la începerea anului universitar. Neprezentarea diplomei
de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea
locului finanțat prin granturi de studii, candidatul putând ocupa doar un loc cu taxă.
(8) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația de a plăti 30% din valoarea
taxei de școlarizare în termen de 24 de ore de la afișarea listelor finale, în caz
contrar aceștia își vor pierde locul, care va fi ocupat de cei aflați pe listele de așteptare
(respinși). În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă, inițial, va trece
pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 30 procente din
valoarea taxei de studiu.
(9) Candidații respinși, care sunt interesați să ocupe eventualele locuri eliberate prin
neplata de către candidații admiși pe locurile cu taxă a 30% din valoarea taxei de
școlarizare, în termen de 24 de ore de la afi
șarea listelor finale, respectiv prin
suplimentarea locurilor, în urma redistribuirii locurilor neocupate la nivel de facultate
sau universitate, vor depune, la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la
afișarea listelor finale, o cerere în acest sens.
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(10) Se organizează doar programe de studii universitare de licență unde numărul de
cursanți este suficient de mare astfel încât să permită autofinanțarea programului, cf.
condițiilor stipulate de Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul
de studii universitare de licență al UVT. Candidații admiși la programele de studii
care nu se organizează vor fi redistribuiți, în funcție de opțiunile exprimate.
Art. 14. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, dar poate fi admis la un singur program de studii pe locuri subvenționate
de la bugetul de stat.

