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INOVARE, 
EXPERIENȚĂ 

INTERNAȚIONALĂ 
ȘI DEZVOLTARE 

PERSONALĂ.  
TREI MOTIVE 

PENTRU CARE 
UVT ESTE CEA 

MAI BUNĂ 

Oferta Universității de Vest din Timișoara este una dintre cele 
mai cuprinzătoare din țară, acoperind prin cele 11 facultăți 
principalele direcții de studiu din domeniul științelor exacte, 
al științelor economico-sociale și administrative, respectiv 
din domeniul științelor umaniste și al artelor, cu peste 75 
de programe de studii universitare de licență și peste 90 de 
programe de studii universitare de masterat. Dintre acestea, 
17 programe de studii se desfășoară cu predare în limbi de 
circulație internațională. În plus, dispunem de 42 de centre de 
cercetare avansată și oferim acces la centre de consiliere și 
orientare în carieră, încurajând, de asemenea, activitățile de 
voluntariat și dezvoltare personală în cadrul celor 10 organizații 
studențești care își desfășoară activitatea în universitate. 
Studenții noștri au posibilitatea obținerii de burse, fiind 
disponibile nu mai puțin de 11 tipuri de sprijin financiar. De 
asemenea, au oportunitatea de a studia în afara țării ca student 
al UVT, datorită parteneriatelor pe care aceasta le deține cu 
peste 500 de universități internaționale, precum și de a accesa 
internshipuri și stagii de practică în cadrul companiilor locale.

Spiritul universității este unul al performanței și excelenței în 
domeniul cercetării avansate. Astfel, dincolo de misiunea sa 
educațională, instituția își asumă un set de valori pe care să-l 
transmită generațiilor viitoare: libertate academică, solidaritate 
academică și respect reciproc, diversitate, transparență,                   
re cu noaș terea meritului, responsabilitatea individuală și publică.



TIMIȘOARA
Timișoara este un oraș universitar renumit, cel mai mare centru urban din 
vestul țării, în care trăiesc într-o armonie perfectă nu mai puțin de 20 de 
etnii, precum germană, maghiară și sârbă, dar și bulgară, italiană, slovacă, 
cehă, arabă sau greacă.

Frumusețea deosebită a orașului, infrastructura sa modernă, dar mai ales moștenirea 
culturală sunt punctele forte ale urbei de pe Bega. Timișoara este fără îndoială un pol 
cultural al României și al Europei, recunoscut în septembrie 2016 prin acordarea titlului 
de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2023.

Timișoara a fost desemnat de prestigioasa revistă americană Forbes pentru trei ani 
la rând, cel mai bun oraș pentru afaceri din România, datorită diversității mediului de 
afaceri din Timișoara și a potențialului său imens. „Rata șomajului este foarte scăzută, 
sub 1%, tinerii absolvenți de studii universitare integrându-se foarte ușor pe piața 
muncii după absolvire.”



FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI

Transport local 
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Acum primești răspunsuri la întrebările tale  
de la viitorii tăi colegi și pe grupul de Facebook: 

„Universitatea de Vest din Timișoara - Info Admitere”
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Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) nu este nici cea mai mare, nici cea mai veche 
instituție de învățământ superior din România, dar cu siguranță este cea mai dinamică!

Ideile inovative și-au găsit locul la UVT și suntem mereu preocupați să oferim studenților noștri 
experiențe inedite care să contribuie la dezvoltarea lor. Tocmai de aceea, mottoul universității 
din ultimii ani a devenit #BecomeYourBest, pentru că ne dorim să ajutăm fiecare student să-și 
descopere cea mai bună versiune a sa și permanent oferim noi oportunități în acest sens. Iar 
modul prin care facem acest lucru ne străduim să fie corelat direct cu interesele tinerilor de 
astăzi, profitând de avantajele digitalizării și tehnologiei care ne înconjoară.

Astfel, ne evidențiem în peisajul academic din România cu o serie de premiere sau activități 
care ne fac diferiți de celelalte instituții și care fac viața de student la UVT una unică, plină de 
experiențe de învățare diverse care asigură o dezvoltare armonioasă a fiecărui membru al 
marii familii UVT.

Îți prezentăm, în continuare, câteva dintre elementele inedite care fac din UVT o instituție 
altfel, apropiată de studenții săi, mereu deschisă la nou și la inovare, mereu interesată de a 
fi conectată direct cu profilul noilor generații și preocupată de opiniile și sugestiile acestora 
pentru a face studenția o perioadă definitorie pentru cariera și viața lor ulterioară.

• La Universitatea de Vest din Timișoara studenția începe cu o „săptămână de inițiere”, în 
care fiecare boboc va descoperi tainele vieții de student și va înțelege mai bine noua lume 
în care pătrunde.

• Fiecare an universitar începe la UVT nu doar cu o ceremonie festivă de deschidere, dar 
și cu o mare sărbătoare, chiar în spațiile universității – UNIVIBES, un eveniment cultural-
artistic ce transformă universitatea într-un spațiu pentru concerte, expoziții și proiecții 
de film.

• Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT, cu sprijinul facultăților UVT, 
organizează în fiecare an universitar programul de tutorat Peer to Peer Tutoring (P2PT), 
prin intermediul căruia își propune să ofere studenților din anul I al studiilor universitare 
de licență servicii de asistență educațională și de dezvoltare a carierei, cu focus pe 
integrarea acestora în mediul universitar, cu sprijinul colegilor din anii mai mari.

• Pentru că ne dorim ca studenții UVT să își proiecteze încă de la început traseul de carieră, 

DE CE ESTE UVT ALTFEL?



în anul I, semestrul I al studiilor universitare de licență toți studenții noștri parcurg o 
activitate de Consiliere profesională și orientare în carieră, susținută de reprezentanții 
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT, în urma căreia fiecare 
student își va creiona propriul plan de dezvoltare a carierei. În plus, pentru că ne dorim ca 
elevii să aleagă responsabil și informat traseul lor educațional, am dezvoltat o platformă 
de orientare vocațională unde aceștia se pot testa gratuit – YTM, iar apoi pot intra în 
contact cu colegii noștri pentru sesiuni de consiliere individuală suplimentară.

• Întrucât la UVT etica și integritatea academică reprezintă valori fundamentale, ne dorim 
să transmitem studenților, încă din primul semestru de studii, principii sănătoase pe baza 
cărora să-și desfășoare întreaga activitate academică și nu numai. Astfel, toți studenții 
anul I al studiilor universitare de licență parcurg, în semestrul I, disciplina complementară 
Etică și integritate academică. Mai târziu, toți studenții din anul I al studiilor universitare 
de masterat parcurg în semestrul I disciplina complementară Etica cercetării.

• La nivelul UVT funcționează InfoCentrul studențesc, unica structură responsabilă de 
comunicarea cu studenții pentru aspecte ce țin de procesele administrative conexe 
procesului educațional. Toate solicitările studenților sunt preluate prin intermediul unui 
formular online, fiind ulterior soluționate de responsabilii din cadrul InfoCentrului.

• Deoarece trăim într-o lume tot mai cosmopolită, cu o piață a muncii extrem de dinamică, 
ne dorim ca studenții noștri să fie permanent pregătiți pentru a face față schimbărilor de 
carieră prin care, inerent, probabil că vor trece de-a lungul vieții lor. Astfel, ne dorim să-i 
înzestrăm pe toți cu cât mai multe competențe transversale, așa că fiecare student al UVT 
de la ciclul de studii universitare de licență va studia o limbă de circulație internațională, 
timp de cel puțin patru semestre, precum și trei discipline complementare dintr-un 
domeniu diferit de domeniul studiilor sale. În plus, oferim studenților noștri șansa de a 
participa la stagii de mobilități de studiu sau de practică internaționale, având peste 500 
de parteneriate active în acest sens.

• Vizibilitatea UVT la nivel internațional se consolidează și prin apartenența la Alianța 
Universitară Europeană UNITA (prin programul Comisiei Europene care își propune 
crearea de consorții universități europene), din care face parte alături de alte 5 universități 
din state europene, vorbitoare de limbi romanice, fapt care va aduce în următorii ani o 
mulțime de oportunități de dezvoltare pentru studenții UVT.

• UVT este o universitate comprehensivă, formată din 11 facultăți, oferind 75 de programe de 
studii universitare de licență și peste 80 de programe de studii universitare de masterat 
din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum și studii doctorale în 22 domenii.

• Începând cu anul 2020, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează programe 



de studii universitare de masterat didactic, în 5 domenii de studii: Biologie, Chimie, 
Geografie, Fizică și Educație fizică și sport.

• Suntem conștienți că vechiul dicton latin „mens sana in corpore sano” este foarte valabil 
și astăzi, astfel că ne preocupăm și de sănătatea studenților noștri: fiecare student UVT 
trebuie să parcurgă obligatoriu, timp de patru semestre, pe durata studiilor universitare 
de licență, disciplina Educație fizică, având oportunitatea să aleagă dintr-o paletă foarte 
largă de sporturi individuale sau de echipă și să beneficieze de baza sportivă a UVT. De 
asemenea, UVT este singura universitate din România care organizează un maraton 
propriu – UVT Liberty Marathon –, unde oferim studenților noștri beneficii speciale pentru 
participare.

• Ne dorim ca studenții UVT să fie implicați civic și îi încurajăm în acest sens, astfel că 
oferim acestora posibilitatea acumulării de credite speciale pentru implicarea în activități 
de voluntariat și ale organizațiilor studențești, ca o recunoaștere formală a efortului depus 
de ei în astfel de activități, ce vor fi înscrise la absolvire la Suplimentul la diplomă primit 
de fiecare absolvent alături de diploma propriu-zisă.

• Ne dorim să premiem meritocrația, astfel că oferim elevilor cu rezultate deosebite 
la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, șefilor de promoție din liceele 
partenere UVT și celor care obțin media zece la examenul de bacalaureat pachete 
speciale de beneficii în cazul în care devin studenți ai UVT, iar pe parcursul studiilor oferim 
un pachet divers de burse pentru recompensarea performanțelor academice și, anual, 
premiem „Studentul anului” în cadrul Galei premiilor UVT.

• Ne preocupă să asigurăm șanse egale pentru studii tuturor studenților noștri, astfel că 
oferim burse sociale studenților proveniți din categorii dezavantajate, cazare în căminele 
UVT, gratuitate la transportul local în comun și reducere de 50% la transportul feroviar 
pentru toți studenții UVT, locuri speciale la procesul de admitere pentru candidații români 
de pretutindeni, de etnie romă, proveniți din centre de plasament sau absolvenți ai liceelor 
din mediu rural, dar și forme de sprijin pentru studenții cu dizabilități.

• Studenții UVT beneficiază, de-a lungul anilor de studii, de o mulțime de oportunități 
de dezvoltare personală și profesională, printre acestea regăsindu-se și ateliere și 



webinarele organizate de echipa Centrului de Consiliere și de Orientare în Carieră din UVT. 
De asemenea, tot echipa CCOC-UVT oferă permanent studenților UVT, la cerere, sesiuni 
de consiliere individuală: consiliere educațională și vocațională, consiliere în carieră sau 
consiliere în scop de optimizare personală.

• Studiile universitare la UVT se finalizează printr-o ceremonie de absolvire unică, prin 
care se marchează în întreaga comunitate acest moment festiv și este recunoscut efortul 
depus de fiecare absolvent.

• Trăind în secolul tehnologiei, oferim studenților noștri o gamă largă de facilități IT, printre 
care cont instituțional de e-mail (@e-uvt.ro) cu acces la facilitățile GMail/Google Suite for 
E-mail, Google Drive & Google Suite for Education, întregul pachet de aplicații Microsoft 
Office 365, cu licență, în regim gratuit pentru toți studenții UVT, acces la platforme de 
e-learning sau la rețeaua globală de internet EduRoam.

• Studenții UVT au oportunitatea de a participa constant la conferințe sau workshopuri 
susținute de personalități naționale și internaționale marcante din lumea științifică, 
culturală, artistică, sportivă sau antreprenoarială, și de a afla despre toate noutățile 
dedicate lor prin intermediul materialelor pregătite de studioul de televiziune propriu al 
universității – UVT-TV.

• Reprezentarea studențească este un punct forte al UVT, în cadrul universității noastre 
dezvoltându-se și desfășurându-și activitatea cea mai puternică organizație studențească 
din țară – OSUT – Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara.

• Asigurarea calității procesului educațional este o prioritate permanentă a UVT, oferind 
posibilitatea studenților să fie direct implicați în acest proces, să evalueze activitățile 
didactice la care participă și să ofere feedback cu privire la experiențele prin care trec. 
De asemenea, UVT este singura universitate din România ce și-a dezvoltat o viziune 
educațională proprie, ce este implementată la toate nivelurile de studii – UVT Teaching 
& Learning Brand.

Așadar, dacă argumentele de mai sus te-au convins că aici poți trece prin experiențele de 
învățare de care ai nevoie pentru dezvoltarea ta și că poți avea o studenție de neuitat, te 
așteptăm în marea familie UVT!



CLASAMENTE INTERNAȚIONALE
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este o instituție cu puternică vizibilitate 
internațională, fiind prezentă în majoritatea clasamentelor (rankingurile) relevante 
la nivel global în domeniul învățământul superior și cercetării științifice și ocupând 
primele locuri în clasamentele universităților din România.
Fiecare clasament internațional este construit după indicatori proprii, diverși, majoritatea 
având ca pondere majoritară acele criterii referitoare la activitatea de cercetare științifică 
(vizibilitate a activității de cercetare desfășurată de cadrele didactice din universități, numărul 
de citări al publicațiilor cercetătorilor din universități etc.). 
Rankingurile internaționale în care UVT este prezentă au caracter general sau specific:

•	 clasificări generale: Emerging Europe and Central Asia University Rankings (EECA), 
Times Higher Education World University Rankings (THE WUR), Times Higher 
Education Emerging Economies University Rankings, U-Multirank, Round University 
Ranking (RUR), RUR Reputation & RUR Academic World University Rankings, 
Worldwide Professional University Rankings (RankPro) - Academic Ranking, Center 
for World University Rankings (CWUR), Best Global Universities Rankings, Moscow 
International University Ranking „The Three University Missions” – MosIUR. 

•	 clasificări pe domenii: Times Higher Education Subject Rankings, ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects,  Best Global Universities Subject Rankings, 
Round University Subject Rankings.

•	 clasificări ale producției științifice: University Ranking by Academic Performance 
(URAP), Scimago Institutions Rankings (SIR); Essential Science Indicators  (ESI).

•	 clasificări tematice: GreenMetric University Ranking, Ranking Web of Universities 
(Webometrics), uniRank University Ranking (uniRank).

Potrivit rezultatelor publicate pe parcursul anului 2020, poziționarea UVT în clasificări 
internaționale generale este următoarea:

Emerging Europe and 
Central Asia University 

Rankings (EECA)

Locul 95 din 400 de universități 
din țări din Europa și Asia 

Centrală, în 2020

Times Higher Education 
World University Rankings

Top 1001+ din 1527 de universități 
din lume, în 2020



Times Higher Education 
Emerging Economies 
University Rankings

 Top 401-500 din 553 de 
universități din țările din zona 
Emerging Economies, în 2020

U-Multirank

UVT - printre cele mai bune 
25 de universități în zona 

publicațiilor Open Access în 2020 
(potrivit rezultatelor obținute 

la indicatorul Open Access 
Publications)

Round University Rankings 
(RUR)

Locul 672 din 829 de universități 
din lume, în 2020

Round University 
Reputation Rankings

Locul 651 din 786 de universități 
din lume, în 2020

Round University Academic 
Rankings

Locul 622 din 828 de universități 
din lume, în 2020

Worldwide Professional 
University Rankings 

(RankPro) - Academic 
Ranking

Top 651-675 din 700 de 
universități din lume, în 2020

Center for World University 
Rankings (CWUR)

Locul 1186 din 2000 de universități 
din lume, în 2020

Best Global Universities 
Rankings

Locul 557 din 1678 de universități 
din lume, în 2020

Poziționarea UVT în clasificări internaționale pe domenii este următoarea:

Times Higher Education 
Subject Rankings

Top 1001+ (domeniul Științe 
fizice) din 1149 de universități 

din lume, în 2020



ShanghaiRanking‘s Global 
Ranking of Academic 

Subjects

Top 301-400 (domeniul Fizică) 
din 500 de universități din lume, 

în 2020

Best Global Universities 
Subject Rankings

Locul 219 (domeniul Fizică) din 
750 de universități din lume, în 

2020

Round University Subject 
Rankings

Locul 651 din 757 de universități 
din lume (domeniul Științe 

tehnice), locul 390 din 711 de 
universități din lume (domeniul 
Științe naturale), locul 645 din 
690 de universități din lume 
(domeniul Științe ale vieții), 

locul 495 din 710 de universități 
din lume (domeniul Științe 

umaniste), locul 610 din 757 de 
universități din lume (domeniul 

Științe sociale), locul 553 din 
574 de universități din lume 

(domeniul Științe medicale), în 
2020

Poziționarea UVT în clasificări internaționale legate de producția științifică și în clasificări 
internaționale tematice este următoarea:

University Ranking by 
Academic Performance 

(URAP)
Locul 2238 din 3000 de 

universități din lume, în 2020

Scimago Institutions 
Rankings (SIR)

Locul 792 din 3897 de universități 
din lume, în 2020

Essential Science Indicators  
(ESI)

Locul 2496 din peste 6800 de 
instituții ierarhizate din lume 

(ediția noiembrie 2020)

GreenMetric University 
Ranking

Locul 573 din 780 de universități 
din lume, în 2019



Ranking Web of Universities Locul 1485 (ediția ianuarie 2020) 
și locul 1401 (ediția iulie 2020) din 
aproximativ 12000 de universități 

din lume

uniRank
Locul 2664 (ediția ianuarie 

2020) și locul 2083 (ediția iulie 
2020) din aproximativ 13.600 de 

universități din lume

Ranking Web of Universities
Locul 545 (nivel european) și locul 

1365 (nivel mondial), conform 
ediției din ianuarie 2021.

Essential Science Indicators 
(ESI)

Locul 2231 (din 7098 de instituţii 
ierarhizate), conform edției din 

ianuarie 2021.

QS WUR Locul 1183 (nivel mondial), în 2021.

THE Emerging Economies 
Ranking

Top 501+ al celor mai bune 606 
de universităţi, din 48 de ţări din 

zona Emerging Economies, în 
2021.

Rankpro
Locul 376 din cele 400 de 

universități din Europa selectate 
și locul 857 din primele 1000 de 
universități din lume, în 2021.

SIR Scimago

Locul 120 în topul celor 414 de 
universităţi ierarhizate din Europa 

de Est, și locul 594 din 4126 de 
universităţi ierarhizate la nivel 

mondial, în 2021.

În primele 3 luni ale anului 2021, UVT a intrat în următoarele clasificări internaționale:

La nivel național, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) își menține poziția în Metarankingul 
Universitar 2020, reușind să se claseze pe poziția a patra la nivel național, cu un punctaj de 12 
puncte obținut în urma procesului de evaluare (cu 2 puncte suplimentare comparativ cu ediția 2019).



Facultatea 

de Arte și Design
admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.arte.uvt.ro
Str. Oituz nr. 4, Timișoara, cod poștal 

300086, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-900

admitere.arte@e-uvt.ro



creativitate
Licență
Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Arte plastice (Pictură/Grafică/Sculptură)

• Arte plastice (Fotografie-video procesarea imaginii pe calculator)

• Conservare-restaurare

• Arte decorative (ceramică, design textil)

• Modă – design vestimentar

• Design (design de ambient, design de produs, design grafic)

• Design grafic - comunicare vizuală

• Design de interior și de produs

• Design vestimentar - Design textil

• Foto video

• Grafică publicitară și de carte

• Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.

100

40

15

30

40

75

550



Facultatea 

de Chimie, Biologie, 
Geografie

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.cbg.uvt.ro
Str. Johann Heinrich Pestalozzi nr. 16

Timișoara, cod poștal 300115, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-622

admitere.cbg@e-uvt.ro



naturalețe 
Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

Domeniul Biologie 
• Biologie 
• Biochimie 
Domeniul Chimie 
• Chimie 
• Chimie medicală 
Domeniul Geografie 
• Geografia turismului 
• Geografie 
• Planificare teritorială
• Cartografie

Domeniul Biologie
• Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor
• Masterat didactic în Biologie
Domeniul Chimie
• Chimie criminalistică
• Chimie clinică și de laborator sanitar
• Masterat didactic în Chimie
Domeniul Geografie
• Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului(PDDT)
• Dezvoltare și amenajare turistică(DAT)
• Geographic Information Systems (GIS)
• Masterat didactic în Geografie

60
60

50
50

70
50
50
30

75

50
50

50
50
50

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.

Licență



Facultatea 

de Drept
admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.drept.uvt.ro
Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A

Timișoara, cod poștal 300575, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-400

admitere.fd@e-uvt.ro



corectitudine

Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Drept 
• Drept (formă de învățământ cu frecvență redusă)

Discipline de specialitate:
drept civil, drept penal, drept procesual civil,  drept procesual penal, drept 
constituțional,  drept administrativ, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, 
drept internațional, drept european

• Dreptul afacerilor:
Destinat formării de specialiști în consilierea juridică și soluționarea 
litigiilor în domeniul afacerilor
• Carieră judiciară: 
Destinat juriștilor care urmează cariere în sistemul judiciar (judecători, procurori, avocați, 
consilieri  juridici, executori judecătorești, etc.)
• Științe penale:
Destinat juriștilor care urmează cariere legate de justiția penală (judecători, procurori, 
avocați, specialiști în criminalistică, etc.)
• Drept fiscal (formă de învățământ cu frecvență redusă):
Destinat formării de specialiști care urmează cariere legate de justiția fiscală
• Contenciosul administrativ și fiscal:
Destinat formării de specialiști care urmează cariere legate de justiția 
administrativă și fiscală
• European Union Law – lb. engleză:
Destinat formării de specialiști în problematica dreptului și a afacerilor europene

650

450

Licență

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Economie  
și de Administrare  
a Afacerilor

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.feaa.uvt.ro
Str. Johann Heinrich Pestalozzi nr. 16

Timișoara, cod poștal 300115, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-505

admitere.feaa@e-uvt.ro



prosperitate
Licență

Masterat
Programe de studii Capacitate 

de școlarizare*

Programe de studii
Capacitate 
de școlarizare*

• Economia comerțului, turismului și serviciilor
• Contabilitate și informatică de gestiune
• Contabilitate și informatică de gestiune (formă de învățământ la distanță)
• Contabilitate și informatică de gestiune - lb. germană
• Economie generală și comunicare economică
• Economie și afaceri internaționale
• Finanțe și bănci
• Finanțe și bănci (formă de învățământ la distanță)
• Finanțe și bănci - lb. engleză
• Management 
• Management (formă de învățământ la distanță)
• Management - lb. franceză
• Marketing
• Informatică economică

• Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității
• Sisteme informaționale pentru afaceri
• Auditul și managementul financiar al fondurilor europene
• Audit financiar-contabil
• Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor
• Studii europene și economia integrării
• Management și integrare europeană
• Finanțe și strategii financiare ale companiilor
• Fiscalitate și consultanță fiscală
• Piețe financiare, bănci și asigurări
• International Corporate Finance – lb. engleză
• Administrarea organizațiilor de afaceri
• Management of Business Organizations (formă de învățământ 
cu frecvență redusă) – lb. engleză
• Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri
• Le Management des Affaires en Contexte Europeen – lb. franceză
• Managementul resurselor umane
• Managementul strategic al organizațiilor. Dezvoltarea spațiului de afaceri
• Global Entrepreneurship, Economics and Management - lb.engleză
• Marketing și managementul vânzărilor
• Publicitate și promovarea vânzărilor                   
• Marketing strategic și Marketing digital

125
200
100
50
75

100
200
75
50

200
100
50
125
150

50
75

200

50
50

200

350

160

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Educație 
Fizică

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.sport.uvt.ro
Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-129

admitere.fefs@e-uvt.ro



sănătate
Licență

Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Educație fizică și sportivă
• Educație fizică și sportivă (formă de învățământ cu frecvență redusă)
• Sport și performanță motrică 
• Kinetoterapie și motricitate specială

• Educație fizică și sportivă
• Fitness și performanță motrică
• Managementul activităților și organizațiilor de educație fizică și sportive
• Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică
• Kinetoprofilaxie și recuperare fizică
• Masterat didactic în Educație fizică și sport

75
75
50
75

50
50
50
50
50

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Fizică

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.physics.uvt.ro
Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-108

admitere.fizica@e-uvt.ro



dinamism

Licență

Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Fizică

• Fizică informatică

• Fizică medicală

• Astrophysics, elementary particles and computational physics – lb. engleză

• Fizica aplicată în medicină

• Physics and technology of advanced materials  – lb. engleză

• Masterat didactic în Fizică

35

50

50

75

75

75

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Litere, Istorie
și Teologie

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.litere.uvt.ro
Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-164

admitere.lit@e-uvt.ro



spirit
Licență

Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Limbă și literatură (română, engleză, franceză, germană, latină, rusă, 
sârbă și croată, italiană, spaniolă, japoneză)
• Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, sârbă și croată)
• Istorie
• Teologie ortodoxă pastorală

Domeniul Filologie
• Literatură și cultură – Contexte românești, contexte europene
• Tendințe actuale în studiul limbii române
• Teoria și practica traducerii – lb. engleză și lb. franceză
• Studii americane 
• Germana în context european: studii interdisciplinare și multiculturale
• Studii romanice culturale și lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

Domeniul Istorie
• Istorie conceptuală românească în context european

Domeniul Teologie
• Teologie ortodoxă și misiune creștină

375

100
25
50
40

50
30
50
30
25
50
15

20

30

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Matematică
și informatică

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.math.uvt.ro
Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-155

admitere.fmi@e-uvt.ro



inteligență
Licență

Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Informatică

• Informatică aplicată

• Informatică – lb. engleză

• Matematică

• Matematică informatică

• Artificial intelligence and distributed computing – lb. engleză

• Inginerie software

• Big data - data science, analytics and technologies - lb. engleză 

• Bioinformatică

• Securitate Cibernetică

• Matematici financiare

• Modelări analitice și geometrice ale sistemelor

150

125

125

75

125

45

50

40

20

45

50

50

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Muzică și Teatru
admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.fmt.uvt.ro
Piața Libertății nr. 1

Timișoara, cod poștal 300077, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-650

admitere.fmt@e-uvt.ro



inspirație

Licență

Programe de studii Capacitate 
de școlarizare*

• Interpretare muzicală – Instrumente

• Interpretare muzicală – Canto

• Muzică

• Artele spectacolului (Actorie) 

• Artele spectacolului (Actorie) – lb. germană

25

15

18

14

10

Programe de studii Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Stilistica interpretării muzicale

• Artele spectacolului de teatru

50

15

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Sociologie
și Psihologie

admitere.uvt.ro

Contact:

www.fsp.uvt.ro
Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-320

admitere.fsp@e-uvt.ro



personalitate

Programe de studii Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

Domeniul Asistență socială
• Management și supervizare în bunăstarea copilului și a familiei
• Practica asistenței sociale centrată pe valori                                                    
• Asistența socială privind reintegrarea socială în domeniul justiției penale

Domeniul Psihologie
• Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor
• Psihologie clinică și psihoterapie

Domeniul Sociologie
• Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară                                               
• Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor

Domeniul Științe ale educației
• Management educațional și dezvoltare curriculară    
• Consiliere și integrare educațională

Licență

Programe de studii Capacitate 
de școlarizare*

• Asistență socială
• Asistență socială (formă de învățământ la distanță)
• Sociologie
• Resurse umane
• Pedagogie
• Psihopedagogie specială
• Pedagogia învățământului primar și preșcolar
• Psihologie

100
50
100
100
50
50
100
250

225

150

150

150

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Facultatea 
de Științe Politice, 
Filosofie și Științe 
ale Comunicării

admitere.uvt.ro

Contact:
 

www.pfc.uvt.ro
Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592-132

admitere.pfc@e-uvt.ro



putere
Licență

Programe de studii

Programe de studii

Capacitate 
de școlarizare*

Capacitate 
de școlarizare*

Masterat

• Administrație publică

• Științe politice

• Relații internaționale și studii europene

• Relații internaționale și studii europene – lb. germană

• Filosofie

• Jurnalism

• Comunicare și relații publice

• Publicitate

• Media digitală

• Politici publice și advocacy

• Studii de securitate globală

• International development and management of global affairs – lb. engleză

• Philosophical counselling and consultancy – lb. engleză

• Comunicare și mediere în conflicte sociale

• Mass media și relații publice. Tehnici de redactare și comunicare

100
100
75
70
25
80
110
60
100

50
75
75
75
75
75

*Capacitatea de școlarizare se referă la numărul maxim de studenți care pot 
fi școlarizați într-un an de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.



Departamentul 
pentru Pregătirea
Personalului
Didactic

admitere.uvt.ro



Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (DPPD) este 
structura Universităţii de Vest din 
Timişoara care asigură formarea inițială 
și continuă a cadrelor didactice.
Formarea inițială, pentru studenții UVT 
care doresc să devină profesori, vizează 
studierea, în paralel, a două programe 
de studii complementare:

• Programul de studii de licență sau 
de masterat din cadrul facultății 
pentru care au optat 

• Programul de formare psiho-
pedagogică Nivel I sau Nivel 
II, ofertat de către DPPD. Acesta 
oferă pregătirea psihopedagogică, 
didactică și practică în direcția 
specializării absolvenților studiilor 
de licență, master, programelor 
postuniversitare de cel puțin un an 
și jumătate, programe de conversie 
profesională pentru dobândirea 
unei noi specializări, pentru toate 
specializările existente în UVT.

• Absolvenții de învăţământ superior 
pot fi cadre didactice NUMAI după 
obţinerea Certificatului de absolvire 
DPPD Nivel I (pentru învățământul 
gimnazial), respectiv Nivel II (pentru  
învăţământul liceal, postliceal sau 
universitar) - Conform legislației în 
vigoare.

Contact:  
www.dppd.uvt.ro 
admitere.dppd@e-uvt.ro 
0256 592 151

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, județul Timiș, 
facebook.com/dppd.uvt

Program de formare psihopedagogică 
Nivel I (în paralel cu studiile de licență)

•	Se pot înscrie toți studenții UVT admiși la facultate în 
anul I.

•	Admiterea se realizează pe baza unei scrisori de 
motivație pentru alegerea carierei didactice.

•	Studenții admiși la DPPD au același regim de finanțare 
ca la facultate.

•	Detalii: www.dppd.uvt.ro/admitere-licenta 

Program de formare psihopedagogică 
Nivel II (în paralel cu studiile de master) 

•	Se pot înscrie toți studenții UVT admiși în anul I de 
masterat, dacă au urmat Nivelul I DPPD. 

•	Admiterea se face pe baza dosarului de înscriere.
•	Studenții admiși la DPPD au același regim de finanțare 

ca la masterat.
•	Detalii: www.dppd.uvt.ro/admitere-master

Absolvenţii studiilor universitare de licență și 
de masterat, care nu au urmat programul de 
formare psihopedagogică Nivel I și / sau Nivelul 
II, pot urma aceste programe de formare în regim 
postuniversitar, cu taxă.

Învaţă cum să-i înveţi pe alţii să înveţe!



Contact:  
www.osut.ro 
office@osut.ro 
0256 592 181

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, camera 247, Timișoara,  
cod poștal 300223, județul Timiș, România 
facebook.com/osut.ro 
Grup: facebook.com/groups/osuttm

ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR  
DIN UNIVERSITATEA DE VEST 
DIN TIMIȘOARA 
(OSUT)

OSUT, încântaţi  
de cunoştinţă!
Dragă viitorule absolvent, te apropii cu pași 
repezi de cea mai frumoasă perioadă a vieții 
tale. În curând vei fi student, iar noi te invităm 
să pornești pe acest drum cu încredere, pentru 
că în OSUT vei găsi mereu colegi și prieteni pe 
care te vei putea baza.

Încă din perioada admiterii, ne vei găsi atât la 
standul „Info admitere”, cât și pe grupul de 
informare asupra admiterii de pe Facebook, 
unde îți răspundem nelămuririlor, te ghidăm 
și te sfătuim. Ne revedem apoi în cadrul 
săptămânii de inițiere, unde îți pregătim 
o multitudine de activități pentru ca tu să 
petreci timp cu colegii tăi și să  te integrezi mai 
ușor în comunitatea  universitară.

Deoarece ne dorim să fii mereu informat, noi 
elaborăm și distribuim „Ghidul Studentului”, 
care conține cele mai relevante informații 
cu privire la mediul  universitar (conducerea  

universității, burse, taxe, cazare etc.), iar pe toată 
durata procesului educațional, ne asigurăm 
de respectarea drepturilor și obligațiilor tale, 
susținându-ți interesele și reprezentând vocea 
tuturor studenților universității. Pe lângă 
reprezentarea studențească, OSUT asigură 
mediul ideal în care voluntarii să-și pună în 
aplicare ideile și să se dezvolte în plan personal, 
pro fesional, cultural-artistic și social.

De-a lungul timpului, OSUT, alături de Alianța 
Națională a Organizațiilor Studențești din 
Ro mânia (ANOSR), au desfășurat proteste 
studențești și campanii (pentru majorarea 
fi nan țării educației din PIB, îmbunătățirea 
condițiilor din cămine) și au obținut gratuitatea 
la transportul feroviar pentru studenți, 
creșterea bugetului pentru burse, adoptarea 
procesului Bologna, prezența studenților în 
procent de 25% în forurile decizionale, taberele 
studențești pe perioada verii, apariția celor 4 
piloni ai mișcării studențești etc.

Te așteptăm alături de noi!
 Cu drag,  

Echipa OSUT



Organizaţii studenţeşti
Organizația Studenților din 
Universitatea de Vest din Timișoara 
(OSUT)
       www.osut.ro

Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe 
Exacte din Universitatea de Vest din 
Timişoara (ASSEUT)   
       www.asseut.uvt.ro

AIESEC Timișoara
       www.aiesec.org.ro

Asociaţia Studenţilor Geografi 
din Timişoara (GEOTIM)         

www.facebook.com                  
GeotimEgeaTm/ 

Asociaţia Europeană a Studenţilor în 
Drept (ELSA)       
       www.elsa.ro 

Asociația Studenților la Psihologie și 
Sociologie din Timișoara 
       www.facebook.com/ONG.ASPST

Organizația Studenților Basarabeni 
din Timișoara      
       osb.basarabeni.ro

Asociaţia Studenţilor Creştini 
Ortodocşi Românidin Timişoara – 
ASCOR        

www.facebook.com/ascor               
timisoara/

Erasmus Student Network Timisoara 
(ESN)     
        www.esn.ro 

Young Accountants Association
 https://www.facebook.                
com/YAATimisoara

Asociația pentru Românii de 
Pretutindeni „Inițiativa”

 https://www.facebook.com/
AsociatiaInitiativa

https://www.facebook.com/GeotimEgeaTm
https://www.facebook.com/ascor.timisoara/
https://www.facebook.com/YAATimisoara
https://www.facebook.com/AsociatiaInitiativa


INTERNAŢIONAL@UVT

Odată ce ai devenit student în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ţi se va deschide o lume de 
oportunităţi să studiezi, să faci practică şi să călătoreşti în străinătate. UVT are peste 500 de parteneriate cu 
instituţii de învăţământ superior din peste 60 de ţări din întreaga lume şi îţi oferă o varietate de posibilităţi 
să beneficiezi de experienţe internaţionale, fie în Timişoara, fie oriunde altundeva în lume. 

Valoarea adăugată a unei experienţe de învăţare cu caracter internaţional la dezvoltarea ta profesională 
şi personală nu poate fi contestată. Fie că e vorba despre experienţa unei mobilităţi internaţionale prin 
intermediul diverselor programe de burse pe care universitatea noastră ţi le pune la dispoziţie sau despre 
evenimentele internaţionale la care vei avea acces chiar la UVT, a fi student într-un mediu internaţional, 
multicultural şi multilingvistic va avea un impact pozitiv asupra carierei tale viitoare.

Ca student UVT vei avea posibilitatea să:
• interacţionezi cu aproape 1000 de studenţi internaţionali şi o varietate de lectori din întreaga lume;
• să urmezi programe de studiu în limbi de circulaţie internaţională sau cu diplome multiple oferite în 

colaborare cu partenerii noştri instituţionali;
• să participi la şcoli de vară, workshop-uri şi evenimente internaţionale, organizate în România sau în 

străinătate;
• să beneficiezi de burse de studiu în străinătate pentru perioade de timp ce pot varia de la o săptămână 

la un an universitar;
• să realizezi stagii de practică inedite în străinătate sau mobilităţi internaţionale virtuale de studiu;
• să faci parte dintr-o comunitate europeană de studenţi ai alianţei europene UNITA, din care UVT face 

parte;
• să îţi lărgeşti orizonturile de învăţare astfel încât ele să cuprindă întreaga lume.

Poţi contacta oricând Departamentul de Relaţii Internaţionale pentru a beneficia de îndrumare în acest 
sens:

Web: www.ri.uvt.ro | E-mail: international@e-uvt.ro
Telefon: +40 256592324 | Facebook: @international.uvt





Un pas important în intensificarea proceselor de internaţionalizare 
ale Universității de Vest din Timișoara îl reprezintă apartenența 
sa la Alianţa Europeană UNITA. 

Începând cu anul 2020, UVT colaborează cu cinci universități europene 
partenere din state vorbitoare de limbi romanice, în vederea creionării 
unei strategii instituționale pe termen lung pentru o Universitate 
Europeană deschisă, incluzivă și eficientă.
  
-   Universitatea de Vest din Timișoara (RO)
-   Università degli studi di Torino (IT) 
-   Université de Pau et des Pays de l’Adour (FR) 
-   Université Savoie Mont Blanc (FR) 
-   Universidad de Zaragoza (ES) 
-   Universidade Beira Interior (PT)



-   160.000 studenți 

-   Peste 50 de parteneri asociați (universități, organizații 
non-guvernamentale, companii publice și private, 
instituții guvernamentale locale și regionale)

Proiectul UNITA se încadrează în iniţiativa European Universities 
a Comisiei Europene, un demers al cărui obiectiv este de a genera 
schimbări sistemice în învăţământul superior european, 
prin dezvoltarea şi implementarea unor activităţi inovatoare 
în educaţie şi cercetare.

www.univ-unita.eu



PARTENERIATE CU INSTITUȚII PUBLICE ȘI PRIVATE

Fundația Județeană pentru 
Tineret Timiș (FITT)

Accenture

B. Braun 

Clinicile Medici’s

DHS Bike Parts

Egeria TM

EY România
Filarmonica „Banatul” 

Timișoara

Elba ETA2U Euro

Flextronics România

Digi 24 Dräxlmaier Group Drogerie Markt

Continental România
Dalli Production 

România Decathlon

BCR Bosch Service Solutions Bosch Service Solutions

Aptiv Technology 
Services & Solutions

ACI Worldwide

Aquatim
Atos IT Solutions 

and Services
Atos IT Solutions 

and Services

Adecco România ADR Vest 

GaussGaleria Calina
Fundația de Abilitare 

„Speranța”
GI Group Staffing 

Company



IBM

Mastercard România

NNDKP

Opera Națională Română 
din Timișoara

PwC România

Stada Hemofarm

Toluna România

Hamilton Central Europe

Iulius Group

Microsoft

Nokia Networks

Orange România

Radio România Timișoara

Sustainalytics

Helpline România

KPMG

Movidius-Intel

Oncohelp

Profi Rom Food

Schoenherr și Asociații

Tech Mahindra

Hella România

JCI 

Mitropolia Banatului

OMW Petrom

Professional Translations

Rompetrol

Teatrul Național Timișoara

UltramarinȚuca Zbârcea & Asociații Unicredit Bank Villeroy & Boch

ZFVox Technology Park



PARTENERIATE CU ORGANISME PROFESIONALE

Academia de Advocacy
Academia Română, 
Filiala Timișoara

Asociatia Formatorilor 
in Jurnalism şi 
Comunicare din 
România

Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați 
din România

Baroul Timiș
Camera Auditorilor 
Financiari din România

Camera 
Consultanților Fiscali

Comitetul Român 
pentru Istoria și 
Filosofia Științei și 
Tehnologiei

Corpul Expertilor 
Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania

Institutul Național 
pentru Pregătirea 
și Perfecționarea 
Avocaților

Institut de Pratiques 
Philosophiques

International Applied 
Research Studies 
of Innovations in 
Communication

CRIFST



Societatea 
Collingwood

Societatea Kant din 
România

Societatea Română 
de Filosofie

Society for Philosophy 
in Practice

Society for the 
Advancement of 
Philosophical Enquiry 
and Reflection in 
Education 

Uniunea Artistilor 
Plastici

Uniunea Națională a 
Barourilor din România

Uniunea Națională 
a Executorilor 
Judecătorești din 
România (la nivel local) 
 
Camera Executorilor 
Judecătorești Timișoara

Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din 
România

Royal Holloway
University of London

Camera Notarilor 
Publici Timișoara

Societatea
Kant

din România

Societatea
ROMÂNĂ

de Filosofie



adm i t e r e . u v t . r o
ADMITERE 2020

Ar te și  Design |  Chimie,  Biologie,  Geograf ie |  Drept  
Economie și  Administrare a Afaceri lor |  Educație Fiz ică și  Spor t | 

Fiz ică |  L i tere,  Istorie și  Teologie |  Matematică și  Informatică 
Muzică și  Teatru |  Sociologie și  Psihologie  

Șt i ințe Poli t ice,  Fi losof ie și  Șt i ințe ale Comunicări i


