Categorii de candidați
Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat:
● absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (cf. Legii nr.
288/2004);
● absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată
(cf. Legii nr. 84/1995);
● absolvenții români cu studii efectuate în străinătate care posedă Adeverință de recunoaștere
a studiilor, emisă de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației – Centrul
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), ca fiind cel puțin studii
universitare de licență;
● cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și Confederației Elvețiene, care posedă Adeverință de recunoaștere a studiilor emisă
de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației – Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în aceleași condiții prevăzute de lege
pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare (detalii în Anexa 1);
● cetățenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Republica
Moldova, Serbia, Ucraina și Ungaria și Diaspora, precum și cetățenii români cu domiciliul
stabil în străinătate – aceștia vor candida separat pe locurile finanțate de la bugetul de stat
repartizate de Ministerul Educației
pentru această categorie, dar numai la specializările
acreditate cu predare în limba română, sau pe locuri cu taxă, conform Metodologiei de
școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe
locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, respectiv conform
Procedurii de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și
superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând
cu anul școlar/universitar 2017-2018 (valabile și în anul universitar 2021-2022) (detalii în
Anexa 2);
● cetățenii români de etnie rromă – aceștia vor candida separat, în aceleași condiții precum
cetățenii români, pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de MEdu 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 – aceștia 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 – aceștia 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 licență și masterat 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 MEdu (detalii în Anexa 3);
● refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în România –
aceștia sunt admiși la studii în conformitate cu prevederile din Metodologia 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.

