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CAPITOLUL I
Organizarea procesului de admitere la studiile universitare de licenţă la Facultatea de Fizică din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Art. 1.
(1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Fizica din Universitatea
de Vest din Timişoara se organizează conform cu Metodologia UVT privind organizarea și
desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de
studii de licență.
(2) Admiterea la Facultatea de Fizică de la Universitatea de Vest din Timişoara pentru anul
universitar 2020-2021, se organizează pentru domeniul de studii universitare de licenţă
Fizică la programele de studii universitare (specializările): Fizică, Fizică informatică, Fizică
medicală. Cifra de şcolarizare propusă pentru fiecare program de studii, cifră care nu depăşește
capacitatea de școlarizare stabilită de către ARACIS și precizată prin hotărâre de guvern este:
Fizică – 12 locuri buget, 15 locuri taxă; Fizică Informatică – 20 locuri buget, 15 locuri taxă;
Fizică Medicală – 35 locuri buget, 15 locuri taxă. Cifra de scolarizare va fi actualizata in
conformitate cu hotararile de guvern din 2020.
(3) Planurile de învățământ ale programelor de studii oferite de Facultatea de Fizică se pot consulta
pe site-ul facultății la adresa https://physics.uvt.ro/educatie/licenta/
(4) La Facultatea de Fizică, sub autoritatea decanului şi răspunderea decanului se constituie
Comisia de Admitere şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la nivel de facultate, care
coordonează organizarea şi desfăşurarea admiterii în Facultatea de Fizică, sub îndrumarea
directă a Comisiei centrale de admitere pentru ciclul de studii universitare de licență de la
nivelul UVT, cu respectarea actelor normative în vigoare. Întreaga răspundere privind
organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de admitere revine comisiei de admitere la
nivel de facultate, validată de Consiliul facultății şi directorilor de programe de studii
universitare de licenţă.
Art. 2.
Documentele necesare la înscriere sunt:
(1) Certificatul de naştere;
(2) Cartea de identitate;
(3) Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă numai în cazul absolvenţilor de liceu
din promoţia 2020 cărora nu le-a fost eliberată înca diploma de bacalaureat deşi au promovat
examenul – (vezi şi art. 9 din prezenta metodologie) sau copie în conformitate cu originalul
(numai în cazul candidaţilor pe locurile cu taxă);
(4) 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;
(5) Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
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(6) Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere

(conform articolului 3 - Scutiri de taxă);
(7) Documente doveditoare pentru cei care au obţinut premii la Olimpiadele naţionale şi

internaţionale şi pentru premianţii concursului de fizică „Constantin Sălceanu”, precum
şi pentru deţinătorii de diplome de merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se
specifică faptul că deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere;
Pentru cei care urmează al doilea program de studii universitare de licență, la punctele 1-7 se
adaugă:
(8) dacă candidatul a absolvit total sau parțial studii de licență pe loc finanțat de la bugetul de stat
este necesara depunerea unei declarații pe propie răspundere cu anii de studii absolviți în regim
finanțat de la bugetul de stat buget.
Declaraţia este necesara pentru stabilirea înmatriculării în regim cu taxă sau pe loc finanțat de la
bugetul de stat.
Certificarea conformității cu originalul a copiilor documentelor menționate mai sus se face în
momentul prezentării la centrele de preluare documente deschise în sediul UVT sau în centrele
de admitere UVT deschise în alte orașe. În cazul candidaților pe locurile cu taxă, pentru diploma
de bacalaureat poate fi depusă o copie conform cu originalul (certificată la centrele de preluare a
documentelor).
Art. 3.
(1) Sunt scutiţi de taxă de înscriere la admitere:
 orfanii de ambii părinți sau de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ.
 candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială;
 candidaţii care au cel puţin un părinte angajat în sistemul de învățământ preuniversitar sau
universitar sau în bibliotecile centrale universitare (personal didactic, didactic auxiliar și
nedidactic în activitate sau pensionar);
 personalul din învățământul universitar și din bibliotecile centrale universitare;
 elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la
olimpiadele școlare și concursurile internaționale și naționale recunoscute de Ministerul
Educației și Cercetării (MEC);
 elevii cu rezultate la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale, elevii care au
obținut media 10 la examenul de Bacalaureat sau elevii care au statutul de șefi de promoție
din cadrul liceelor partenere UVT (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul
universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului).
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare încărcate de
candidați pe platforma de admitere și prezentate în original la punctele de preluare a
documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere
organizate de UVT. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere la nivel de
facultate.
(3) Sunt scutiţi de taxă de înmatriculare la admitere:
 elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la
olimpiadele școlare și concursurile internaționale și naționale recunoscute de Ministerul
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Educației și Cercetării (MEC);
elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut
media 10 la examenul de Bacalaureat;

Art. 4.
(1) Pentru anul universitar 2020-2021, concursul de admitere în ciclul de studii universitare de
licență la Facultatea de Fizică din Universitatea de Vest din Timișoara se desfăşoară în perioada
06.07.2020- 31.07.2020 după urmatorul calendar:
- 6 iulie – 27 iulie 2020 – înscrierea on-line a candidaților prin completarea informațiilor necesare
pe platforma de admitere și achitarea taxei de înscriere de 150 lei;
- 27 iulie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii;
- 27 iulie – 28 iulie 2020, confirmarea locului obţinut, prin achitarea taxei de înmatriculare de
150 lei și îndeplinirea prevederilor articolului 8.
Candidaţii care îşi confirmă locul finanțat de la bugetul de stat obţinut sunt obligaţi să depună
diploma de bacalaureat în original (sau adeverința, pentru candidații care au promovat examenul
de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) până la data confirmării locului.
29 iulie 2020 – afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor;
30 iulie 2020 – depunerea eventualelor contestații;
31 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere sesiunea I, cu candidații
declarați admiși și înmatriculați.
(2) Contestațiile se pot depune la decanatul facultății sau online prin e-mail la adresa
secretariat.fizica@e-uvt.ro. Rezultatele contestaţiilor se afisează în termen de maximum 24 de
ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Nu se admit contestații care au
la bază necunoașterea metodologiei de admitere. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor
este definitivă.
(3) Situaţia înscrierilor va fi afişată pe pagina web şi avizierul de admitere al facultăţii.
-

Art. 5.

(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. Candidații își vor exprima, în
ordinea preferințelor, opțiunile de înscriere la programele de studii, prin intermediul platformei
de admitere online.
(2) Universitatea de Vest din Timișoara va demara, începând cu luna aprilie, un proces de preînscriere online a candidaților la concursul de admitere, pe platforma de admitere, 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 de către UVT, pentru a fi informat periodic despre procesul de admitere,
oferta educațională și serviciile UVT și pentru ca UVT să se poată interconecta cu Sistemul
Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor
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personale și a rezultatelor obținute de acesta la examenul de bacalaureat.
(4) Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea
scutirii 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 metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de
admitere la UVT, 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 și din centrele
județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu
originalul de către operatorii UVT.
(6) După perioada de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din fișa de
înscriere nu pot fi modificate.
(7) Candidații care nu vor îndeplini prevederile alin. (5) nu vor fi incluși în clasamentul procesului
de admitere.
(8) Pentru candidații cu tulburări specifice de învățare, în baza certificatului de diagnostic eliberat
de organismele competente, la cerere, adaptarea procedurilor de examinare în cadrul procesului
de admitere, se face prin:
a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat inițial pentru elaborarea lucrării;
b) în cazul candidaților cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un membru al
comisiei de admitere de la nivelul facultății; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care
se elaborează lucrarea;
c) în cazul candidaților cu disgrafie, candidatul are dreptul la evaluare orală sau va dicta
conținutul lucrării către un membru al comisiei de admitere de la nivelul facultății;
d) în cazul candidaților cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă
pitagoreică sau tabele cu formule.
Art. 6.
(1) Admiterea la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în ciclul de
studii universitare de licenţă, se face prin parcurgerea de către candidați a unei probe de concurs,
şi anume :
- Proba constând în Concurs de dosare, pe domeniul studii universitare de licenţă Fizică şi în
funcţie de opţiunile exprimate pe specializări. Domeniu de studii universitare de licență Fizică cuprinde
trei specializări: Fizică, Fizică Medicală și Fizică Informatică.
Nota de admitere, cu excepţia cazurilor prevăzute la Articolele 10 şi 11 din prezenta Metodologie,
este:
N=Max(B;P)
unde N reprezinta, la legerea candidatului, valoarea maxima dintre nota la examenul de Bacalaureat
B, sau una din notele notele la probele de bacalaureat P cu relevanţă pentru Facultatea de Fizica (fizică,
matematică, chimie, biologie, informatică).
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(2) Comisia de admitere la nivel de facultate stabileşte lista candidaţilor admişi în regim de
subvenţie de la buget, ţinându-se seama de ordinea descrescatoare a mediilor, mai mari sau
egale cu 6,00 (şase), în limita cifrei de şcolarizare şi a opţiunilor privind specializarea aleasă.
Lista candidatilor admişi în regim cu taxă se stabileşte după aceleaşi criterii ca în cazul
regimului de subvenţie de finanțare de la buget.
(3) În cazul egalităţii a doi sau mai mulţi candidaţi (pe acelaşi loc) departajarea se va face în funcţie
de maximul notelor obtinute la probele de bacalaureat având relevanţă pentru Facultatea de
Fizica (fizică, matematică, chimie, biologie sau informatică).
(4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Fizică a Universității de Vest din
Timișoara.
(5) Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale, regionale (pe grupe
de tări), la concursul „Constantin Salceanu", precum şi deţinătorii Diplomelor de Merit
acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deţinatorii beneficiază de
avantaje la examenul de admitere, vor fi clasificaţi în cadrul concursului de admitere cu nota
10 (a se vedea şi art. 10 și 11 din prezenta metodologie).
Art. 7.
Candidații pot indica la înscriere mai multe opțiuni, pentru programe de studii diferite, precizând
ordinea de prioritate a acestora. Candidații vor fi informați corect privind aceste opțiuni la momentul
înscrierii, astfel încât aceștia să cunoască faptul că respectivul clasament rămâne definitiv (dacă prima
opţiune nu întrunește un număr suficient de mare de cursanţi, sistemul va activa automat cea de a doua
opţiune, ș.a.m.d.).
Art. 8.
(1) Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 este de 150 lei
şi se achită la înscriere.
(2) Taxa de înmatriculare pentru anul universitar 2020-2021 este de 150 lei şi se achită în
momentul confirmării locului.
(3) Taxa de înscriere la admitere se plătește o singură dată pe facultate, indiferent de numărul
domeniilor de studii universitare de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiași
facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe de studii universitare din facultăți
diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care candidatul se
înscrie și dorește să urmeze simultan două programe de studii universitare în cadrul aceleiași
facultăți, va depune câte o aplicație pe platforma de admitere pentru fiecare dintre aceste
programe și va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac
publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara.
(4) În momentul înmatriculării, studenţii admişi cu taxă platesc 30% din valoarea taxei de studiu.
În caz de neplată în termenul stabilit, studentul işi va pierde locul alocat.
(5) În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă iniţial va trece pe locurile fară taxă,
i se va restitui suma platită, aferenta celor 30 procente din valoarea taxei de studiu.
(6) Studenții înmatriculați concomitent la două programe de studii universitare diferite din cadrul
Universității de Vest din Timișoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o
reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare la care sunt
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înmatriculați cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii universitare sunt urmate în
regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt
înscriși. Aceeași reducere se aplică și pentru studenții care, la un interval de maximum nouă ani
de la absolvirea unui program de studii universitare la Universitatea de Vest din Timișoara
finanțat total sau parțial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii universitare
ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru fiecare an de studiu în care
studentul se regăsește în această situație, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare
și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.
(7) Studenții bursieri ai statului român nu plătesc taxe de școlarizare.
Art. 9.

(1) În situaţia în care după admiterea din iulie ramân locuri vacante (finanțate de la bugetul de
stat sau cu taxă) se va organiza o a doua sesiune de admitere, în perioada 7-20 septembrie
2020, după următorul calendar:
-

7 – 16 septembrie 2020 – înscrierea on-line a candidaților prin completarea informațiilor
necesare pe platforma de admitere și achitarea taxei de înscriere de 150 lei;
16 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii;
16 – 18 septembrie 2020, confirmarea locului obţinut, prin achitarea taxei de înmatriculare de
150 lei și îndeplinirea prevederilor articolului 8.

Candidaţii care îşi confirmă locul finanțat de la bugetul de stat obţinut sunt obligaţi să
depună diploma de bacalaureat în original (sau adeverința, pentru candidații care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) până la data de 1 octombrie
2020.
- 19 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor și depunerea
eventualelor contestații;
- 20 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere sesiunea II,
cu candidații declarați admiși și înmatriculați.
(2) Contestațiile se pot depune la decanatul facultății sau online prin e-mail la adresa
secretariat.fizica@e-uvt.ro. Rezultatele contestaţiilor se afisează în termen de maximum 24 de ore
de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Nu se admit contestații care au la bază
necunoașterea metodologiei de admitere. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este
definitivă
(3) Situaţia înscrierilor va fi afişată pe pagina web şi avizierul de admitere al facultăţii.

(4) Lista locurilor vacante pentru aceasta eventuală a doua sesiune de admitere va fi afişată
până în data de 1 septembrie 2020.
Art. 10.
(1) Înmatricularea olimpicilor: candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri
internaţionale, naţionale şi pe grupe de țări pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul
numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice,
fiind admişi cu nota 10 (zece). Se au in vedere:
 distincţiile la olimpiadele școlare internaţionale;
 premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de țări, recunoscute de
MEC, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
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 premiile I, II, III la olimpiadele şcolare la nivel naţional sau pe grupe de țări în anii
corespunzatori, la disciplinele care se studiaza numai în clasele a IX-a şi a X-a.
Art. 11.
Înscrierea şi admiterea candidaţilor care au participat la concursul de fizică „Constantin
Sălceanu”, cât şi a deţinătorilor Diplomei de Merit acordate de către Facultatea de Fizică, elevilor
cu rezultate deosebite la fizică.
(1) Participanţii la concursul de fizica „Constantin Salceanu” care au obţinut minimum 60% din
punctajul probelor de concurs, vor fi clasificaţi în cadrul concursului de admitere la Facultatea
de Fizică din Timişoara cu media de admitere nota 10 (zece) cu condiţia promovării
bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat.
(2) Ocuparea definitivă a unui loc la Facultatea de Fizică de către participanţii care au obţinut cel
putin 60% din punctaj la concursul de fizica „Constantin Salceanu” se face numai după
depunerea dosarului complet de admitere, inclusiv a diplomei de bacalaureat în original, în
condiţiile regulamentului de admitere, în sesiunea de admitere organizată de facultate.
(3) Elevii cu rezultate deosebite la fizică, deţinatori ai Diplomei de Merit acordată de către
Facultatea de Fizică, diploma în care se specifică faptul că deţinătorii beneficiază de avantaje
la examenul de admitere la Facultatea de Fizica, vor putea fi înscrişi şi clasificaţi în cadrul
concursului de admitere la Facultatea de Fizică din Timişoara, cu condiţia promovării
bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat, media de admitere fiind 10 (zece). In
cazul în care există mai mulţi candidati cu Diploma de merit sau Diploma de la concursul
Salceanu, decât numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) alocate, departajarea
se va face funcţie de opţiunile exprimate, în conformitate cu Art. 6 pct. 3 din prezentul
Regulament.
(4) Candidatii declarați admişi la Facultatea de Fizica în urma acestui concurs pot beneficia de
burse şi locuri de cazare în cămine în conformitate cu regulamentele în acest sens.
Prezenta metodologie de admitere va fi afişată şi pe pagina web a facultăţii şi conţine în Anexa
1 (ca parte integrantă) planurile de învăţământ ale celor 3 programe de studii pentru care se organizează
admitere în 2020, elaborate în conformitate cu Regulamentul de elaborare a planurilor de învăţământ al
UVT.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 12.
Prezenta Metodologie este obligatorie pentru Comisiile de Admitere ale facultăţii. Metodologia
va fi făcută publică şi postată pe pagina web a facultăţii.
Art. 13.
Ediţia de faţă a prezentei Metodologii a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Fizică din
data de 27.07.2020.
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LISTA ANEXELOR
ANEXA Nr. 1
Planurile de învăţământ la programele de studii universitare de licență: Fizică, Fizică Informatică,
Fizică Medicală.

