
 

 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 

ADMITERE 2019- LICENŢĂ 

 

Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor, care se înscriu la ADMITERE 2019,  se va 

realiza la secretariatele fiecărei facultăți - clădirea de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6. 

Programul înscrierii este:   09
00

 – 18
00

  Luni –Vineri 

 

Înscrierea la concursul de admitere 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în 

care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. 

La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte: 

 Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original. Studenţii care 

urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi 

original pentru certificarea conformității cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de 

student la prima facultate. Candidaţii care au promovat  examenul de bacalaureat în sesiunea 

iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot  prezenta 

la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se 

menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi 

faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității; 

 Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității; 

 Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității; 

 Copie carte de identitate;  

 Adeverinţă medicală; 

 Trei fotografii tip buletin de identitate; 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat 

un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează: 

- Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare; 

- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și 

în fotocopie pentru certificarea conformității;  

- Certificatul de absolvire – în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, 

pentru absolvenţii de colegiu;  

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii 

efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută 

în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020. 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs 

parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează: 

- Foaia matricolă parţială, în original;   

- Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte 

ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi 

deontologie al universităţii de provenienţă;      

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii 

efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută 

în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020. 

 Dosar plic. 



 

 

 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 

ADMITERE 2019- MASTER 
 

Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor, care se înscriu la ADMITERE 2017,  se va 

realiza la secretariatele fiecărei facultăți  - clădirea de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6. 

Programul înscrierii este:   09
00

 – 18
00

  Luni –Vineri 

 

Înscrierea la concursul de admitere 

La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte: 

 Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;  

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma 

de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate. 

Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta 

adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității; 

 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în 

fotocopie pentru certificarea conformității;  

 Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității;  

 Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității; 

 Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității; 

 Fotocopie carte de identitate; 

 Trei fotografii tip buletin de identitate; 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat 

un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează: 

- Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare; 

- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original și 

în fotocopie pentru certificarea conformității;  

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii 

efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută 

în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020. 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs 

parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează: 

- Foaia matricolă parţială, în original;  

- Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte 

ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi 

deontologie al universităţii de provenienţă; 

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii 

efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută 

în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020. 

 Dosar plic.  

 


