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           MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

                                                                          FACULTATEA DE DREPT. 

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

înscrie candidați pentru concursul de admitere 2014 

în centre situate în afara Timișoarei 

 
În baza strategiei Universitatii de Vest din Timișoara de sprijinire a mediului preuniversitar și a acordului încheiat cu 

Inspectoratele Școlare Județene, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță deschiderea 

de centre teritoriale de înscriere în localitățile Deva, Reșița și Drobeta Turnu Severin. 

 

Centrele de înscriere din cele trei reședințe de județ vor prelua dosarele candidaților în aceleași condiții ca în 

Timișoara, candidații nemaifiind astfel nevoiți să se deplaseze pentru înscriere la sediul facultății din Timișoara. 

  

Candidații interesați se pot înscrie, în perioada 15-17 iulie 2014, între orele 9.00-14.00 și la centrele teritoriale din 

localitățile: 

 Deva, în cadrul Colegiului Național ,,Decebal", de pe Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22; 

 Reșița, în cadrul Colegiului Național ,,Traian Lalescu", B-dul A.I.Cuza, nr. 7; 

 Drobeta-Turnu-Severin, în cadrul Colegiului Național ,,Gheorghe Țețeica", Str. Crișan, nr. 50. 

 

Candidatul va plati taxa de înscriere la admitere înainte de depunerea dosarului de înscriere la orice sucursala a Băncii 

Transilvania. După achitarea sumei de 102,50 lei (din care 2,50 lei comision bancar), candidatul va prezenta comisiei 

de înscriere o copie după formularul de depunere a taxei la Banca Transilvania, cu mențiunea ,,conform cu originalul" 
sub semnatura candidatului. 

 

Dosarul plic, fișa de înscriere și Metodologia de admitere se vor prelua de la Comisia de înscriere, iar după 

completarea dosarului cu documentele de înscriere, acesta va fi predat comisiei. 

 

Pentru anul universitar 2014-2015, facultatea înscrie studenți pentru anul I de studii la ciclul de studii universitare de 

licență în Drept, cu durata de 4 ani la învățământul cu frecvență (IF) și la învățămîntul cu frecvență redusă (IFR). 

 

La Facultatea de Drept admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul de 

admitere, pe baza mediei dintre media obţinută la examenul de bacalaureat (în proporţie de 50%) şi nota obţinută la 

Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (în proporţie de 50%). Sunt declaraţi admişi 

candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei finale obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. 

 

Pentru anul universitar 2014-2015 Facultatea de Drept scoate la concurs 110 locuri finanțate de la bugetul de stat și 

450 locuri cu plata taxei de școlarizare. 

 

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament se va desfășura pentru toți candidații înscriși în 

data de 22 iulie 2014 cu începere de la ora 12,00 la sediul Facultății de Drept, situat în Timișoara, B-dul 

Eroilor, nr. 9 A. 

 

Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0256.592400, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-

14.00, precum şi de pe pagina web a Universităţii de Vest din Timişoara (www.uvt.ro) şi a Facultăţii de Drept 

(www.drept.uvt.ro). 

 

        Președintele Comisiei de Admitere, 

          Conf. univ. dr. Lucian BERCEA 

                                                                                              Decan al Facultății de Drept din cadrul                                                            
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