Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
M E TO D O L O G I A
Universităţii “Tibiscus” din Timişoara
pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini , a tinerilor de origine etnică română,
a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ,
în anul universitar 2013/2014
CAPITOLUL I - PRIMIREA LA STUDII ŞI ŞCOLARIZAREA CETĂŢENILOR STRĂINI
Art. 1- Legislaţia avută în vedere de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, în procesul de
primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE:
-Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordinul nr. 6.000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la
studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular
acreditat din România,
-Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010;
-Ordin nr. 3.359 MD din 11 martie 2013privind modificarea Metodologiei pentru primirea la
studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular
acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 6.000/2012.
Art. 2- Au acces la şcolarizare în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, instituţie de învăţământ
superior particular acreditată, persoanele din state terţe UE care:
1. au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii
în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pe cont propriu valutar;
2. au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;
3. şi-au depus dosarul în termenul stabilit de Regulamentul privind organizarea admiterii în
cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
4. au acceptul la studii al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Art. 3- În procesul de admitere a cetăţenilor străini la studii, în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,
se vor aplica următoarele criterii de selecţie:
1. respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate la art. 2;
2. media examenului de bacalaureat, pentru admiterea la studii universitare de licenţă;
3. media examenului de licenţă, pentru admiterea la studii universitare de masterat;
4. capacitatea de şcolarizare a specializării/programului de studiu.
Art. 4 - (1) Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar din cadrul
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza
certificatului care atestă cunoaşterea limbii române.
(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea
limbii române sunt prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(3) Durata cursului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de un an academic, iar pentru
studii universitare de masterat este de cel puţin 6 luni.
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Art. 5 - La înscrierea la programele de studii, cu predare în limba română, din cadrul Universităţii
„Tibiscus” din Timişoara, sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului
pregătitor, următoarele categorii de persoane:
a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii
atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel
puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul
naţional din România;
b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de
specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea
poate fi făcută în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată în care se desfăşoară o
specializare/un program de studii de limba şi literatura română autorizată/autorizată
provizoriu sau acreditată/acreditat. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de
competenţă lingvistică.
Ciclul I - Înscrierea la studii universitare de licenţă
Art. 6 - (1) Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau diplomă echivalentă ce permite acces general în instituţiile de învăţământ superior
acreditate.
(2) Cetăţenii din state terţe UE sunt înscrişi la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara pe baza actelor
de studii.
(3) Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa
Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a
cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia
Elveţiană, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1/2010.
Art. 7- Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două
exemplare;
b) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru
forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa analitică,
în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
d) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
e) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
f) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana
ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu
viitoarea profesie.
Art. 8 - (1) Candidaţii transmit dosarele la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.
(2) Dosarele vor fi evaluate de către comisia Centrului de resurse de informare şi documentare din
cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (CRID).
(3) CRID comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale lista
persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod
obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de
solicitanţi.
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(4) Direcţia Generală Relaţii Internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va
transmite Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Art. 9 - Actele necesare înmatriculării la facultate, după obţinerea Scrisorii de acceptare la studii, sunt
următoarele:
1) actele de studii, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă
sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a
Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România
cu state terţe;
2) documentele din dosarul de înscriere la care se adaugă documentele suplimentare care se
solicită candidaţilor cu cetăţenie română, conform Regulamentului privind organizarea
admiterii în cadrul Universităţii “ Tibiscus” din Timişoara;
3) certificatul de absolvire a anului pregătitor/ certificatul de competenţă lingvistică.

Ciclul II - Înscrierea la studii universitare de masterat
Art. 10- La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din România, astfel încât
ciclul I şi ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.
Art. 11- Studiile universitare de masterat se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se încheie cu
susţinerea unei disertaţii şi obţinerea diplomei de master.
Art. 12 - Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, conform anexei 2A şi 2B la Ordinul
nr. 3.359 MD din 11 martie 2013 privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi
şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat
din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.000/2012, completată la toate rubricile, în două exemplare;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;
c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru
forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia);
d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana
ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu
viitoarea profesie.
Art. 13- (1) Candidaţii transmit dosarele la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.
(2) Dosarele vor fi evaluate de comisia Centrului de resurse de informare şi documentare din cadrul
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (CRID).
(3) CRID comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale lista
persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod
obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de
solicitanţi.
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(4) Direcţia Generală Relaţii Internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va
transmite Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Art. 14- Actele necesare înmatriculării la facultate, după obţinerea Scrisorii de acceptare la studii, sunt
următoarele:
1) actele de studii, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă
sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a
Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România
cu state terţe;
2) documentele din dosarul de înscriere la care se adaugă documentele suplimentare care se
solicită candidaţilor cu cetăţenie română, conform Regulamentului privind organizarea
admiterii în cadrul Universităţii “ Tibiscus” din Timişoara;
3) certificatul de absolvire a anului pregătitor/ certificatul de competenţă lingvistică.
CAPITOLUL II - PRIMIREA LA STUDII A TINERILOR DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ
ŞI A CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE
Art.15- Legislaţia avută în vedere de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, în procesul de
primire la studii şi şcolarizare a a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 Metodologia Ministerului Educaţiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul
şcolar/universitar 2013 – 2014.
Art. 16- Pentru admiterea la studii universitare de licenţă se pot înscrie tinerii de origine etnică română
şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în
străinătate sau în România.
Art. 17- Pentru admiterea la studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de
licenţă în România/alt stat membru al Uniunii Europene, în state aparţinând Spaţiului Economic
European şi în Confederaţia Elveţiană sau alt stat extra-comunitar/nemembru UE, care au promovat
concursul de admitere şi s-au calificat pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru
cetăţenii români.
Art.18- Tinerii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot candida pe
locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români, la Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara, la toate specializările acreditate, în condiţiile prevăzute de lege pentru
cetăţenii români din ţară.
Art.19 - (1) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele
etape:
a) întocmirea dosarului de concurs (în două exemplare);
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b) depunerea dosarelor, în perioadele stabilite în Regulamentul privind organizarea admiterii în
cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, la secretariatul Facultăţii la care candidatul
doreşte să studieze.
Art.20- (1) Candidaţii la studii universitare, care nu au studiat cel puţin 4 ani limba română şi nu
doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor, vor susţine testul de limbă română la o instituţie de
învăţământ nominalizată în Anexa 1.
(2) Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba română sau de
prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate
de MECTS.
Art. 21 - Dosarul de concurs (întocmit în două exemplare) va conţine, obligatoriu, următoarele acte:
(1) Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:
a) Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în
limba română;
b) Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul)
traducere legalizată în limba română;
c) Susţinerea originii etnice române prin:
 adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal
constituite, SAU,
 declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie
(vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările respective), după caz, SAU,
 dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor
/rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale României din
ţările respective.
d) Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau, după caz, acte de studii
atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română sau
certificatul de absolvire a Anului Pregătitor;
e) Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în
limba română;
f) Copie după cartea de identitate;
g) Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin –
primele 3 pagini.
(2) Pentru înscrierea la studii universitare de masterat:
a) Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în
limba română;
b) Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat
sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
c) Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, traducere legalizată în limba română ;
d) Susţinerea originii etnice române prin:
 adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal
constituite,SAU
 declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie
(vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările respective), după caz, SAU
 dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale
părinţilor /rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale
României din ţările respective.
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e) Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau, după caz, acte de studii
atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română sau
certificatul de absolvire a Anului Pregătitor;
f) Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în
limba română;
g) Copie după cartea de identitate;
h) Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin –
primele 3 pagini.
Art. 22- Ulterior examenului de admitere, secretariatele facultăţilor vor depune un exemplar al dosarelor,
candidaţilor admişi la studii, la Rectoratul universităţii pentru a fi transmise la MEN – DGRI, în vederea
recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizelor de înmatriculare.
Art.23-(1) Înmatricularea tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în
străinătate, la studii universitare de licenţă/masterat este condiţionată de promovarea concursului de
admitere şi de obţinerea avizului de înmatriculare emis de MEN – DGRI.
(2) La înmatriculare, studenţii vor avea la dosar:
a) actele de studii, în original;
b) documentele din dosarul de concurs la care se adaugă documentele suplimentare care se solicită
candidaţilor cu cetăţenie română, conform Regulamentului privind organizarea admiterii în
cadrul Universităţii “ Tibiscus” din Timişoara;
Art. 24 - Studenţii din ciclurile I şi II, admişi la studii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara,
în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, au
următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare;
b) să respecte regulamentul de ordine internă al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
CAPITOLUL III - PRIMIREA LA STUDII A CETĂŢENILOR STATELOR MEMBRE ALE
UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC
EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE
Art.25 - Legislaţia avută în vedere de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, în procesul de
primire la studii şi şcolarizare a a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 Ordinul ME privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014.
Art.26 - La admiterea la studii universitare de licenţă/masterat pot candida cetăţeni ai statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare.
Art.27- Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei
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Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia
de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
Art.28- (1) Cuprinsul dosarului de recunoaştere precum şi taxa care trebuie achitată sunt postate pe
site-ul www.cnred.edu.ro.
(2) Dosarele pentru înscrierea la studii universitare de licenţă vor fi transmise prin curier/poştă la
Ministerul Educaţiei Naţionale - CNRED, însoţite de o adresă de înaintare din partea Universităţii
„Tibiscus” din Timişoara, începând cu data de 01.05.2013, până la data de 30.09.2013 (data
Registraturii Ministerului Educaţiei Naţionale). În cazul dosarelor incomplete pentru care CNRED
solicită documente suplimentare, acestea vor putea fi transmise până la data de 31.12.2013 (data
Registraturii Ministerului Educaţiei Naţionale).
(3) Dosarele pentru înscrierea la studii universitare de masterat vor fi însoţite de o adresă de înaintare
din partea Universităţii „Tibiscus” din Timişoara în care se va menţiona perioada în care se efectuează
înscrierea la aceste studii şi programe şi nu vor fi transmise ulterior datei menţionate. În cazul în care
CNRED va solicita documente suplimentare acestea vor fi depuse în termen de 60 de zile.
Art.29 - La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de
către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul
transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au
dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din
străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.
Art. 30 - La înmatriculare, studenţii vor avea la dosar:
a) actele de studii, în original şi traducere legalizată
b) documentele care se solicită candidaţilor cu cetăţenie română, conform Regulamentului
privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii “ Tibiscus” din Timişoara.
c) Atestatul de recunoaştere/ Scrisoarea de acceptare la studii
d) Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română – dacă este cazul
Art.31- Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universitatea „Tibiscus” din
Timişoara din data de 25 .04.2013.
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ANEXA 1

LISTA
Instituţiilor de învăţământ superior care organizează
anul pregătitor pentru învăţarea limbii române
1. Universitatea din Bacău
2. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
3. Universitatea din Bucureşti
4. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
5. Universitatea „Transilvania” din Braşov
6. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
7. Universitatea „Ovidius” din Constanţa
8. Universitatea din Craiova
9. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
10. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
11. Universitatea din Oradea
12. Universitatea din Piteşti
13. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
14. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
15. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
16. Universitatea de Vest din Timişoara
17. Universitatea „Valahia” din Târgovişte
18. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
19. Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca
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