Înscrierea la procesul de admitere
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, exclusiv online, pe baza cărții
de identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate
de formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere (https://admitere.uvt.ro/,
https://admitereonline.uvt.ro/). Candidații își exprimă, în ordinea preferințelor, opțiunile de
înscriere la programele de studii, prin intermediul platformei de admitere online.
(2) Universitatea de Vest din Timișoara demarează, începând cu luna aprilie, un proces
de pre-înscriere online a candidaților la concursul de admitere, pe platforma de admitere
(https://admitere.uvt.ro/, https://admitereonline.uvt.ro/), conform prevederilor alin. (1).
(3) Odată demarat procesul de pre-înscriere online de către un candidat, prin crearea
contului pe platformă și introducerea datelor personale de identificare, acesta își exprimă
acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către UVT și pentru a fi informat
periodic despre procesul de admitere, oferta educațională și serviciile UVT.
(4) Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu validarea dosarului de către
comisia de admitere, în urma verificării completitudinii și corectitudinii acestuia, după ce a
fost achitată taxa de înscriere sau după ce a fost validată scutirea de taxă de înscriere de către
comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe
platforma de admitere.
(5) Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere,
în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în original sau în copie legalizată, până
cel târziu cu o zi înainte de afișarea rezultatelor cu candidații admiși, conform calendarului, la
punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT și din centrele județene de
admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de
către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini prevederile prezentului alineat nu vor
fi incluși în clasamentul final al procesului de admitere.
(6) Prin excepție de la alineatul (5) al prezentului articol, pe perioada instituirii stării de
alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea
online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către
aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele
originale. În aceste condiții, documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere
vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru
înscriere și vor fi prezentate în original la UVT până la data începerii anului universitar. În
condițiile prezentului alineat, în cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la
birourile de resort ale UVT la data începerii anului universitar (27.09.2021) sau în cazul în
care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele
încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la
UVT. În condițiile prezentului alineat, candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat
își vor pierde locul dacă nu vor depune la UVT diploma sau adeverința de licență în original
până la data începerii anului universitar.
(7) După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte
informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

