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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
Prorector responsabil cu strategia academică  și re lația cu studenții  

Lista programelor de studii universitare de licență ale căror calificări 

urmează a fi înscrise în RNCIS 

 

Facultatea de Arte și Design 

Programe de studii: 

• Arte plastice (pictură, grafică, sculptură); 

• Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii); 

• Conservare și restaurare; 

• Design; 

• Modă - design vestimentar; 

 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Programe de studii: 

• Chimie; 

• Chimie medicală; 

• Biologie; 

• Biochimie; 

• Geografie; 

• Geografia turismului; 

• Planificare teritorială; 

 

Facultatea de Drept: 

Programe de studii: 

• Drept; 

 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

Programe de studii: 

• Marketing; 

• Contabilitate și informatică de gestiune (română); 

• Informatică economică; 

• Economie generală și comunicare economică; 

• Economie și afaceri internaționale; 

• Economia comerțului, turismului și serviciilor; 

• Finanțe și bănci (română); 

• Finanțe și bănci (engleză); 

• Management (formă de învățământ la distanță); 
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Facultatea de Fizică 

Programe de studii: 

• Fizică medicală; 

 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

Programe de studii: 

• Istorie; 

• Limbi moderne aplicate; 

• Teologie ortodoxă pastorală; 

• Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă (rusă / sârbă și croată / 

japoneză); 

• Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă (rusă / sârbă și croată / 

japoneză); 

• Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă ( sârbă și croată / japoneză); 

• Limba și literatura sârbă și croată – Limba și literatura modernă ( rusă / japoneză); 

• Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă (engleză / germană / italiană / 

spaniolă) / Limba și literatura română / Limba și literatura latină; 

• Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă (engleză / franceză / italiană / 

spaniolă) / Limba și literatura română / Limba și literatura latină; 

• Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă (engleză / franceză / germană / 

italiană / spaniolă) / Limba și literatura română / Limba și literatura latină; 

• Limba și literatura sârbă și croată – Limba și literatura modernă (engleză / franceză / 

germană / italiană / spaniolă) / Limba și literatura română / Limba și literatura latină; 

 

Facultatea de Matematică și Informatică 

Programe de studii: 

• Informatică română; 

• Informatică în limba engleză; 

• Informatică aplicată; 

• Matematică; 

• Matematică informatică; 

 

Facultatea de Muzică și Teatru 

Programe de studii: 

• Artele spectacolului (Actorie); 

• Muzică; 

• Interpretare muzicală - Instrumente; 
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• Interpretare muzicală - Canto.

Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Programe de studii: 

• Asistență socială;

• Asistență socială (formă de învățământ la distanță);

• Psihologie;

• Resurse umane;

• Sociologie;

• Pedagogie;

• Psihopedagogie specială;

• Pedagogia învățământului școlar și preșcolar;

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Programe de studii: 

• Comunicare și relații publice;

• Jurnalism;

• Publicitate;

• Filosofie;

• Administrație publică;

• Relații internaționale și studii europene;

• Științe politice.

Prorector responsabil cu strategia academică și relația cu studenții, 

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU 

                     Aprobat prin HS nr. 56 din 16.12.2021
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Lista programelor de studii universitare de masterat ale căror calificări 

urmează a fi înscrise în RNCIS

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Programe de studii: 

• Chimie clinică și de laborator sanitar;

• Chimie criminalistică;

• Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor;

• Dezvoltare și amenajare turistică;

• Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului;

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

Programe de studii: 

• Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității;

• Audit financiar-contabil;

• Auditul și managementul financiar al fondurilor europene;

• Contabilitate și audit în instituțiile publice;

• Contabilitate, control și guvernanță;

• 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;

• Sisteme informaționale pentru afaceri.

Facultatea de Muzică și Teatru 

Programe de studii: 

• Stilistica interpretării muzicale;

• Artele spectacolului de Teatru.

Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Programe de studii: 

• Management și supervizare în bunăstarea copilului și a familiei;

• Practica asistenței sociale centrate pe valori;

• Management educațional și dezvoltare curriculară;
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• Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor;

• Psihologia muncii, psihologia organizațională și a transporturilor;

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Programe de studii: 

• Comunicare și mediere în conflictele sociale;

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

• Philosophical counselling and consultancy;

• International development and management of global affairs.

Prorector responsabil cu strategia academică și relația cu studenții, 

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU 

Aprobat prin HS nr. 56 din 16.12.2021
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