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REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA “IOAN 

SLAVICI” DIN TIMIŞOARA 
 
 

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de 
admitere la ciclul de studii licenţă în învăţământul universitar la 

Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara 
 

- sesiunea iulie 2016 -  
- septembrie 2016- 

 
I. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSULUI 
 
I.1. Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara organizează concurs de admitere la ciclul 
de studii LICENŢĂ , după cum urmează:  

1. Învăţământ universitar cu durata de 4 ani pentru domeniului fundamental 
“Ştiinţe Inginereşti”; 

2.  Învăţământ universitar cu durata de 3 ani pentru domeniul “Ştiinţe economice”  
Se precizează că diploma absolventului de licenţă conferă aceleaşi drepturi (privind 
angajabilitatea, salarizarea, accesul la studiile de nivel master) indiferent de durata 
studiilor.  
I.2. Prezenta Metodologie a fost elaborată în temeiul următoarelor acte normative:  Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 
288/2004  privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.  5734 /2013 privind cadrul general 
de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de  studii universitare de licenţă, de 
master şi de doctorat pentru anul universitar 2014 – 2015 (publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr.  28 din 14 ianuarie 2014). 
I.3. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de  
licenţă, la programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
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I.4. Admiterea la studiile universitare de licență se face  prin concurs, pe baza probelor 

stabilite de fiecare facultate în parte, conform  metodologiei de admitere.  
 

II. CANDIDAŢII LA CONCURSUL DE ADMITERE 
PENTRU CICLUL  I – LICENŢĂ 

 
II.1. Potrivit legii, la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se pot înscrie 
candidaţii care sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă 
echivalentă. 
II.2. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare 
anului şcolar 2015 – 2016, prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa de 
bacalaureat eliberată de către instituţia de învăţământ, care atestă promovarea examenului 
de bacalaureat, în care se menţionează media generală (inclusiv mediile de la probele 
susţinute), mediile obţinute în anii de studii din liceu, termenul de valabilitate şi faptul că 
nu a fost eliberată diploma. 
II.3. Un candidat poate participa concomitent la admiterea organizată la mai multe 
domenii de licenţă din cadrul UIS sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în 
condiţiile stabilite de Senatul fiecarei instituţii de învăţământ superior organizatoare, dar 

poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii de licență 

concomitant, indiferent de instituțiile de învățământ ce le oferă.  

 
III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

DE ADMITERE LA CICLUL DE LICENŢĂ 
 

III.1. Organizarea admiterii este de competenţa UIS şi se realizează pe baza criteriilor 
generale de organizare şi desfăşurare a admiterii, aşa cum acestea sunt precizate în 
legislaţia în vigoare. 
III.2. Pentru coordonarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea admiterii, 
în cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara funcţionează Comisia Centrală de 
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Admitere numită prin decizia Rectorului, iar la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice  , 
respectiv Facultatăţii de Inginerie va funcţiona Comisia de Admitere pe facultate, 
aprobată de Rector. 
III.3.  Concursul de admitere în anul I de studii la ciclul de licenţă - la cursurile de zi 
pentru anul universitar 2016 – 2017, se va desfăşura după cum urmează: 

1. În intervalul 20 - 27 iulie 2016 se va desfăşura etapa de depunere la sediul 
facultăţii a dosarelor cu documentele necesare (în original sau copie legalizată), 
prevăzute în metodologia concursului de admitere. Înscrierea se face prin 
completarea unei fişe de înscriere, urmată de plata unei taxe de înscriere de 100 
RON. 

2. În fiecare dintre zilele de înscrieri, în intervalul orar 9-16, candidaţii înscrişi în 

ziua respectivă vor susţine un interviu pentru testarea cunoştințelor și a 

capacităților cognitive. Interviul va fi apreciat cu calificativul ADMIS/RESPINS, 

rezultatele fiind afişate în cursul aceleiaşi zile la avizierele facultăţii. La proba de 
interviu, candidatul se va prezenta cu cartea de identitate. 

3. În perioada 28 - 29 iulie 2016 va avea loc evaluarea dosarelor candidaţilor şi 
stabilirea clasamentelor, iar în 29 iulie 2016 afişarea rezultatelor intermediare 
privind admiterea. 

4. În data de 01 august 2016 între orele 12-19 se primesc contestaţii referitoare la 
clasamentul intermediar. 

5. În data de 01 august 2016, după rezolvarea contestaţiilor, se afişează clasamentul 
intermediar după contestaţii. 

6. În perioada 02 august – 05 august 2016 va avea loc înmatricularea candidaţilor pe 
baza clasamentului intermediar de după contestaţii. Confirmarea locului se face 
prin semnarea contractului de studii. 

7. În data de 06 august 2016 se afişează clasamentul final după înmatriculare, care 
este singurul ce confirmă calitatea de student al Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
respectiv al  Facultăţii de Inginerie. 

8. În perioada 05 – 10 septembrie 2016 se va desfăşura a II-a etapă de depunere la 
sediul UIS a dosarelor cu documentele necesare (în original sau copie legalizată), 
prevăzute în prezenta  metodologie privind concursul de admitere, în limita 
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numărului de locuri pentru care se organizează admiterea rămase disponibile, 
urmând aceleaşi etape procedurale precum cele prezentate anterior. 

III.4. La calculul mediei generale de admitere  la studiile universitare de licenţă (MA) 
este  luată în considerare media de la bacalaureat.  
 
 

IV.  ÎNSCRIEREA LA CONCURS A CANDIDAŢILOR 
 

4.1. Înscrierile la concursul de admitere pentru ciclul I – licenţă se fac în perioada 20 - 27 
iulie 2015, zilnic, între orele 12-19, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
Facultăţii de Inginerie din strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144. 
4.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor depune, la secretariat, un 
dosar plic cu următoarele documente: 
1. O fişă de înscriere, completată pe formular tipizat, pusă la dispoziţia candidaţilor de 
către facultate, sau descărcată de pe site-ul facultăţii, în care se vor menţiona, sub 
semnătură proprie, toate datele solicitate (formular tipizat). 
Observaţie: Candidaţii care pot beneficia de scutire de plată a taxei de înscriere trebuie 
să obţină, înainte de completarea rubricii Scutit de taxă de înscriere, avizul decanatului 
în acest sens, prin depunerea unei cereri si a documentelor justificative de scutire de 
taxă. Se acordă scutire la plata taxei de înscriere de 100 RON în urmatoarele cazuri: 
• copiii angajaţilor UIS; 
• copiii care au un părinte cadru didactic; 
• orfanii sau cei proveniţi din casele de copii; 
• copiii celor raniţi sau decedaţi în Revoluţie; 
• alte cazuri sociale de excepţie. 
Observaţie: Candidaţii vor acorda o atenţie deosebită completării fişei de înscriere, atât 
din punctul de vedere al formei (cu MAJUSCULE şi foarte citeţ!), cât şi al conţinutului. 
Fişa de înscriere constituie cererea expresă a candidatului, la care nu se pot face 
adăugiri sau modificări ulterioare, indiferent de motivul invocat. Candidaţii răspund de 
corectitudinea conţinutului fişei de înscriere, care va fi completată la toate rubricile, cu 
precizările corespunzătoare.  
Prin completarea fişei de înscriere candidatul îşi asumă faptul că a luat la cunoştinţă 
despre conţinutul prezentei metodologii de organizare şi desfăşurare a concursului de 
admitere, precum şi despre obligaţia de a urmării în permanenţă comunicările cu privire 
la concursul de admitere. 
Pentru a descongestiona spaţiul şi a reduce timpul necesar pentru înscriere, este de dorit 
că toţi candidaţii care au posibilitatea să-şi descarce formularele tipizate de pe site-ul 
facultăţii (www.islavici.ro) şi să le completeze în prealabil cu datele de care sunt siguri. 
2. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;  
3. Foaia matricolă, în original sau copie legalizată; 
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4. Certificatul de naştere în copie legalizată; 
5. Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă respectivul 
candidat este apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care 
suferă (neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor 
prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară 
şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul 
deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare 
scolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele 
instituţionale în vigoare. 
6. Două fotografii cu dimensiunile ¾ cm („tip buletin”); 
7. Diploma de licenţă pentru absolvenţii unei facultăţi, precum şi diploma de absolvire 
pentru absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare, în copie 
legalizată. 
 
 
 
 

V. PRELUAREA ACTELOR ŞI DOCUMENTELOR DE LA CANDIDAŢII 
ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CICLUL DE LICENŢĂ 

 
5.1. Dosarul plic, conţinând actele şi documentele de înscriere la concurs, va fi depus de 
către candidaţi sau orice alt aparţinător la secretariat şi după orarul programat. 
5.2. Secretarul care primeşte de la candidaţi dosarul de înscriere răspunde de 
corectitudinea completării fişei de înscriere şi a etichetei, precum şi de existenţa tuturor 
actelor şi documentelor de înscriere, semnând pe eticheta si pe fisele de înscriere odată cu 
primirea şi verificarea dosarului de concurs. 
5.3. După depunerea dosarului, candidaţii care nu sunt scutiţi de taxa de înscriere vor 
plătii taxa de 100 RON la casieria facultăţii. 
5.4. Verificarea dosarelor şi a conţinutului acestora se va face în fiecare zi de înscriere, 
cadrele didactice care verifică dosarele răspund alături de secretar pentru conţinutul 
complet al dosarului şi semnează de asemenea pe fişa de înscriere pentru corectitudinea 
datelor. Dosarele cu restul documentelor vor intra în gestiunea persoanei desemnate ca 
gestionar de dosare. 
5.5. Gestionarul de dosare nu răspunde de cuprinsul acestora şi nici comisia de prelucrare 
a datelor nu răspunde de corectitudinea completării fişei de înscriere. 
5.6. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau la mai 
multe specializări în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele 
originale se depune la opţiunea unde se doreşte obţinerea unui loc. 
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Înscrierea pentru celelalte specializări se face pe baza documentelor mai sus menţionate, 
prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la 
specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale. 
5.7. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 
pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în 
care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de 
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.  
 
 

VI. REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI 
DE ADMITERE LA CICLUL DE LICENŢĂ 

 
6.1. Admiterea candidaţilor în învăţământul superior se face strict în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale de admitere (MA) obţinute de candidaţi, conform 
opţiunilor notate în fişa de înscriere şi în limita numărului de locuri prevăzute pentru 
fiecare specializare.  
6.2. În situaţia unor medii de admitere egale pe ultimul loc de admitere, candidaţii sunt 
declaraţi admişi. 
6.3. Dacă un candidat îşi retrage dosarul înainte de afişarea rezultatului final al admiterii 
sau NU se înmatriculează în perioada stabilită, este considerat eliminat din concurs. 
Locurile ramase libere se ocupă, în ordinea mediilor, de candidaţii rămaşi în concurs. 
6.4. Candidaţii aflaţi în clasamentul intermediar din 01 august 2016 sub “linia de 
admitere” pot beneficia de locurile eliberate doar dacă se înmatriculează. 
Observaţie: Toţi candidaţii rămaşi în concurs prin înmatriculare vor dobândi cel puţin 
locul din clasamentul intermediar afişat, sau chiar unul superior. De asemenea, foarte 
mulţi din cei aflaţi în clasamentul intermediar sub "linia de admitere" vor avea sanşa 
unui loc pe lista finală a celor admişi! 
6.5. După afişarea rezultatelor finale din 4 august 2015, candidaţii declaraţi admişi vor 
dobândi calitatea de student al Facultăţii de Ştiinţe Economice/Facultăţii de Inginerie, 
doar dacă se înmatriculează. Înmatricularea presupune semnarea contractului de studii în 
perioada 31 iulie – 3 august 2015, la sediul facultăţii din str. Dr. Aurel Păunescu 
Podeanu, nr.144. 
Nota: În cazul în care aceasta ultima formalitate nu se face în termenul prevazut, 
candidatul declarat admis va pierde dreptul câstigat, locul lui urmând sa fie ocupat de 
candidatul înmatriculat cu media următoare din topul afisat. 
6.6. UIS are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, fără perceperea unor 
taxe, dosarele candidaţilor  respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin 
admitere. 
 

VII. DISPOZIŢII FINALE 
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7.1. Prezenta metodologie, elaborată în conformitate cu metodologia – cadru emisă de 
Ministerul Educaţiei, reprezintă cadrul legal de desfăşurare a concursului de admitere la 
UIS, sesiunea iulie  - septembrie 2016. 
7.2. Orice alte materiale în legatură cu concursul de admitere, apărute în diferite 
publicaţii sau alte indicaţii şi lămuriri date de persoane neautorizate, contrare prezentei 
metodologii, nu angajează cu nimic instituţia noastră. 
 
 
 

      RECTOR,                   SECRETAR ŞEF,  
Conf. univ.dr. Moise Dorel Andraș                                         Ec. Ancuta Tamas 
 


