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FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ciclul de studii universitare de licenţă
– specializarea Drept, se va desfășura în sesiunea septembrie 2021 pe baza următoarelor reguli generale:
1. Media de admitere reprezintă media dintre media generală a examenului de bacalaureat (pondere 50%) şi nota la
proba de specialitate Test de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (pondere 50%).
2. Media generală minimă de admitere este 7 (șapte), iar nota minimă la proba de specialitate Test de evaluare a
competenţelor lingvistice și de raționament este 5 (cinci).
3. Clasificarea pe baza mediei de admitere este valabilă pentru primul an universitar, urmând ca în anii universitari
următori să aibă loc, anual, reclasificarea studenţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat pe baza mediei
generale a anului universitar anterior.
4. Facultatea de Drept organizează admitere în sesiunea septembrie 2021 doar pentru locurile cu plata taxei de
școlarizare rămase neocupate în sesiunea iulie 2021.
5. Proba scrisă la admitere (Testul de evaluare a competenţelor lingvistice şi de raţionament) se va desfășura la sediul
Facultății de Drept, Bvd. Eroilor de la Tisa 9A, Timișoara.

CALENDARUL ADMITERII
● Înscrierea online a candidaților, prin completarea datelor solicitate de către platforma de admitere a UVT: 6-7
septembrie 2021
● Desfășurarea probei scrise de admitere: 9 septembrie 2021, ora 11:00
● Afișarea rezultatelor: 9 septembrie 2021
● Depunerea contestațiilor: 10 septembrie 2021
● Afișarea rezultatelor finale: 11 septembrie 2021
● Confirmarea locurilor: 13-15 septembrie 2021
● Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 16 septembrie 2021

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
1.
2.
3.
4.
o

Carte de identitate/buletin;
Certificat de naștere;
Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot
încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de
admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere
imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată
de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute
la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
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5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de
admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la
biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă
studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură
psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare
(dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat
de diagnostic;
7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul
depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii și
numărul de semestre în care a beneficiat de bursă – dacă este cazul.
8. Actele doveditoare în original sau în copie legalizată pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de
înscriere la concursul de admitere.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
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 vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în original sau în copie legalizată,
până inclusiv în ziua susținerii probei de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT,
pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT.
Până la încheierea sesiunii de admitere, candidaţii sunt obligaţi să consulte anunţurile Comisiei de admitere, care vor
fi publicate pe site-ul facultății www.drept.uvt.ro și la sediul din Bd. Eroilor de la Tisa 9A și, dacă este cazul, să
contacteze de urgență secretariatul pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la dosarul de admitere la
0256/592400 și drept@e-uvt.ro .

NUMĂRUL DE LOCURI
Locuri cu taxă: 321 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF/IFR).
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