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Art. 1. Procesul de admitere la programele de studii universitare de masterat didactic 

organizate în Universitatea de Vest din Timișoara prin Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, în colaborare cu facultățile UVT, se desfășoară în conformitate cu:  

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

• Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul Ministrului Educației Naționale 

nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din Anexa la Ordinul 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, 

de master și de doctorat, Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5618 din 20.12.2019 

privind modificarea alineatului (5) al articolului 4 din Metodologia-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 și Ordinul 

Ministrului Educației și Cercetării nr. 4205 din 6 mai 2020 pentru modificarea și completarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, 

de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6102/2016); 

• Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat; 

• Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4524 din 12 iunie 2020 privind înființarea și 

organizarea programelor universitare de master didactic; 

• și în baza altor acte normative cu incidență în domeniul de activitate reglementat.  

 

Art. 2.  

(1) Conform legislației în vigoare, programele de studii universitare de masterat didactic 

se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze 

către cariera didactică. 

(2) Absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la programul de studii 

universitare de masterat didactic în domeniul echivalent domeniului studiilor universitare de 

licență absolvite și, totodată, pot opta și pentru o a doua specializare din același domeniu 

fundamental cu acesta. 

 

Art. 3. Planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de masterat didactic 

se elaborează în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4524 

din 12 iunie 2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic.  
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Art. 4.  

(1) La Universitatea de Vest din Timișoara, programele de studii universitare de masterat 

didactic se organizează sub coordonarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (DPPD), în parteneriat cu facultățile UVT. 

(2) Înmatricularea studenților la programele de studii universitare de masterat didactic se 

va face la facultățile care gestionează programele de studii universitare de licență în ale căror 

domenii de studii universitare de licență sunt organizate programele de studii universitare de 

masterat didactic.  
 

Art. 5. Procesul de admitere la programele de studii universitare de masterat didactic se 

organizează în sesiunile de admitere aprobate de Senatul UVT. 
 

Art. 6.  

(1) Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de 

masterat didactic 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. 

(2) Actele necesare unui candidat pentru procesul de înscriere sunt: 

a. carte de identitate; 

b. certificat de naștere; 

c. certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui); 

d. diploma de licență/adeverință de licență (pentru absolvenții din promoția 2020); 

e. suplimentul la diplomă; 

f. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data 

încărcării acesteia pe platforma de admitere, 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; 

g. acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la procesul de 

admitere, dacă este cazul; 

h. două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip carte de identitate/buletin”); 

i. scrisoare de motivare pentru alegerea carierei didactice elaborată de candidat. 
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Art. 7.  

(1) Admiterea la programul de studii de masterat didactic se face pe baza unei scrisori de 

motivație pentru alegerea carierei didactice. 

(2) Departajarea candidaților se va face în funcție de media generală de absolvire a anilor 

de studii universitare de licență. 

(3) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat 

didactic nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase). 

(4) Procesul de admiterea la programele de studii universitare de masterat didactic se 

desfășoară în limba română. 

 

Art. 8.  

(1) Comisia de admitere pentru un program de studii universitare de masterat didactic 

funcționează sub autoritatea și răspunderea directorului DPPD și a directorului departamentului 

de specialitate și este propusă și aprobată de Consiliul facultății care gestionează programul de 

studii universitare de masterat didactic.  

(2) Comisia de admitere pentru un program de studii universitare de masterat didactic 

este compusă din 4 persoane: un președinte, 2 evaluatori și un secretar. Președintele și 

evaluatorii trebuie să aibă titlu didactic de lector, conferențiar sau profesor universitar. 

Secretarul comisiei poate avea grad didactic de asistent universitar doctor.  
 

Art. 9. Candidații la programele de studii universitare de masterat didactic care nu 

prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din 

străinătate cu predare în limba română au obligația să prezinte un certificat de competență 

lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul 

pregătitor pentru învățarea limbii române. 

 

Art. 10.  

(1) La Universitatea de Vest din Timișoara taxa de înscriere la concursul de admitere la 

studii universitare de masterat este 150 de lei și se achită înainte de finalizarea depunerii 

dosarului de înscriere, prin intermediul platformei online de admitere, iar taxa de înmatriculare 

este 150 de lei și se achită prin intermediul platformei online de admitere după afișarea 

rezultatelor procesului de admitere, conform calendarului procesului de admitere.  

(2) Categoriile de candidați scutiți de taxa de înscriere pentru procesul de admitere, în 

baza documentelor justificative încărcate pe platforma de înscriere online, sunt: 

- copiii întregului personal din învățământul preuniversitar aflat în activitate sau pensionat; 

- copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat; 

- întregul personal din învățământul superior și din bibliotecile centrale universitare; 

- candidații orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ; 

website:%20http://www.uvt.ro/
mailto:secretariat@e-uvt.ro
http://www.uvt.ro/


 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  ȘI  CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

 

Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România 
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310) 

Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro  
Website: www.uvt.ro 

 

- candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială; 

- candidații orfani de ambii părinți; 

- sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care 

UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale – la 

propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport) – scutire aplicată și pentru taxa de 

înmatriculare. 

 (3) Scutirea de taxă este validată de Comisia de admitere, numai pe baza documentelor 

justificative încărcate de candidați pe platforma de înscriere online. 
 

Art. 11.  

(1) Eventualele contestații asupra procesului de admitere se pot depune în termen de 24 

de ore de la data afișării rezultatelor concursului de admitere, online, la adresa de e-mail 

secretariat.dppd@e-uvt.ro. 

(2) Rezultatele contestațiilor se afișează în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului de depunere a contestațiilor.  

(3) Comisiile de soluționare a contestațiilor sunt formate din alți membri decât comisiile 

de admitere și sunt aprobate de Consiliile facultăților care gestionează programele de studii 

universitare de masterat didactic. 

 

Art. 12. Universitatea de Vest din Timișoara nu răspunde de erorile de înscriere sau de 

calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole) și nici de erorile de completare comise 

de candidați în fișele de înscriere.  

 

Art. 13. Pentru anul universitar 2020-2021, procesul de admitere la programele de studii 

universitare de masterat didactic se desfășoară doar pentru locuri finanțate de la bugetul de stat. 

 

Art. 14. Calendarul procesului de admitere la programele de studii universitare de 

masterat didactic pentru anul universitar 2020-2021 este: 

- perioada de înscriere a candidaților – 7-20.09.2020; 

- afișarea rezultatelor procesului de admitere – 22.09.2020; 

- confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși (online, pe platforma de admitere) – 

23-24.09.2020; 

- afișarea rezultatelor finale – 25.09.2020. 

 

Art. 15. Prevederile Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat se aplică în 

mod corespunzător pentru procesul de admitere la programele de studii universitare de masterat 

didactic. 
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