Admitere români de pretutindeni la ciclul de studii universitare
de masterat
(Anexa 4 la Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de
admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat
Anul universitar 2019-2020)

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările
și completările ulterioare: persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română,
persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care
locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii
emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu
domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).
Pentru admiterea românilor de pretutindeni la Universitatea de Vest din Timișoara se
aplică prevederile 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 20172018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale, al ministrului afacerilor externe și
al ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 3900/A10/2046/C/129/2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 august 2017, precum și prevederile
specifice din metodologiile privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii
universitare de licență, masterat și doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara.
Românii de pretutindeni participă la admitere pe locuri special acordate, subvenționate
de statul român. Aceste locuri finanțate pot fi:
• fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă,
• fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.
Ambele categorii de beneficiari au următoarele facilități:
- finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis
și bursă lunară (candidații admiși pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă);
- finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita
subvenției alocate;
- asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
- transport în aceleași condiții cu studenții români, potrivit prevederilor legale;
- alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
Candidații români de pretutindeni care prezintă acte de studii românești aferente unor
programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații
școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o
unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate, precum

și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minimum B1, eliberate de Institutul
Limbii Române, se pot înscrie direct la programe de studii universitare de licență.
Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte
informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minimum B1),
definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor.
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, organizează
certificarea competențelor lingvistice, potrivit unui calendar afișat pe site-ul universității, cu
cel puțin două săptămâni înainte de începerea înscrierilor la admitere.
Candidații declarați admiși care nu cunosc limba română sau nu pot face dovada
cunoașterii limbii române vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, Universitatea de Vest din Timișoara derulând acest program de
studii prin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (pentru candidații declarați admiși la
categoria fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar
fără bursă, anul pregătitor este finanțat în același regim cu întregul ciclu de studii).
Românii de pretutindeni pot candida și pe locuri de studii cu taxă în lei (în cuantum
egal cu cel pentru cetățenii români), conform OUG nr. 133/2000, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a Notei MEdC nr.
47286/2005, precum și în conformitate cu metodologia proprie fiecărei instituții.
Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget
pentru un singur program din același ciclu de studii, un al doilea program de studii universitare
din același ciclul de studii putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut
pentru cetățenii români.
Participarea la concursul de admitere – presupune depunerea a două dosare de
concurs identice pentru fiecare opțiune la care doresc să urmeze un program de studii
universitare. Dosarele se depun la Biroul pentru Românii de Pretutindeni (denumit în
continuare BRP) de la UVT, unde se verifică și se certifică documentele necesare înscrierii.
Unul dintre dosare va rămâne la BRP, iar cel de-al doilea va fi depus/transmis la facultatea
UVT care gestionează programul de studii universitare pentru care a optat candidatul. Ulterior,
în funcție de ciclul de studii și/sau specializarea/programul de studii universitare dorit/ă,
candidatul va parcurge pașii următori din procesul de admitere, conform cerințelor și
metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere a facultății care
gestionează programul de studii universitare pe care intenționează să îl urmeze.
Toți candidații români de pretutindeni trebuie să transmită dosarele de admitere către
Biroul pentru Români de Pretutindeni al UVT spre verificare.
Dosarul de admitere la studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni
cuprinde următoarele documente (câte un exemplar din fiecare):
• cerere-formular de înscriere la studii universitare;
• certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română
sau într-o limbă de circulație internațională;
• buletin/act de identitate – copie;
• pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare –
copie după primele 3 pagini;
• certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);

•

adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – copie și traducere
autorizată (dacă e cazul);
• diplome/acte studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă / adeverință de absolvent
pentru anul curent, foi matricole pentru ciclul de studii absolvit, diplomă de licență sau
masterat (dacă e cazul) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română
sau într-o limbă de circulație internațională;
• declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească,
întocmită la notar;
• declarație privind apartenența la identitatea culturală românească (excepție Republica
Moldova);
• dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țara
de proveniență sau de misiunile diplomatice ale României din acea țară, în cazul
candidaților care nu au urmat liceul în România – pentru candidații din Ungaria și
Serbia la ciclul de studii universitare de licență;
• recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la
admiterea în învățământul superior teologic;
• fișă cu date personale;
• fișă privind protecția datelor personale.
Admiterea pentru această categorie de candidați la ciclul de studii universitare de
masterat se va desfășura direct la UVT, prin înscriere la Biroul pentru români de pretutindeni
și participarea la probele de examen în cadrul facultăților UVT ce derulează programele de
studii universitare de masterat pentru care au optat candidații. Aceștia vor susține probe de
admitere în funcție de opțiunea aleasă, conform metodologiei privind organizarea și
desfășurarea procesului de admitere la programele de studii universitare de la ciclul de studii
de masterat a fiecărei facultăți pentru care au optat.
Listele cu rezultatele parțiale se transmit de la facultăți către BRP, care este responsabil
cu publicarea pe site-ul UVT, precum și cu afișarea perioadei de confirmare a locului obținut.
BRP coordonează confirmarea locurilor și se ocupă de afișarea listelor finale.
Calendarul admiterii la studii universitare de masterat se afișează pe site-ul UVT și
cuprinde perioadele exacte de înscriere, confirmare, afișare rezultate parțiale/finale pentru
fiecare facultate.
Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul UVT, candidații admiși urmând
să își confirme locul prin completarea unui formular de confirmare a locului. Confirmarea
locului obținut se poate transmite atât online (la adresa: romani.pretutindeni@e-uvt.ro), cât și
direct la UVT (în acest caz se depun și actele în original). Candidații au obligația să respecte
calendarul admiterii, specific UVT și fiecărei facultăți și să confirme, în intervalul menționat,
locul obținut prin depunerea formularului de confirmare. Neconfirmarea locului conduce la
pierderea acestuia. UVT va înainta către Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri
Europene a Ministerului Educației Naționale lista candidaților admiși, după ce aceștia își
confirmă locul, în vederea emiterii Aprobărilor de Școlarizare pentru fiecare student declarat
admis. Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul
Afacerilor Externe pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de
școlarizare.

Facultățile vor menționa categoria românilor de pretutindeni în mod specific în cadrul
metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, indicând
posibile condiții specifice de participare la admitere, adiționale celor mai sus menționate, cât
și modalitatea de calcul a mediei de admitere.
După obținerea aprobării de școlarizare din partea MEN, studenții români de
pretutindeni solicită reprezentanțelor României din țările respective viza de studii și au
obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de
ședere legal în România în scop de studii (permis de ședere pe toată perioada studiilor). În
cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul
studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările UVT pentru cetățenii
români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

