
Art. 14. La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte : 

 diploma de licenta sau diploma echivalenta, in original (provizoriu, se accepta si copii certificate de 

unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati); in etapa de confirmari, 

programata imediat dupa afisarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de licenta sau echivalente in 

original conduce la descalificarea celor in cauza de la formele de invatamant fadi taxa); pentru 

absolventii promotiei 2017 se accepta Adeverinta substitut in original; 

 foaia matricola cu note Ie obtinute pe parcursul facultatii, elaborata conform legislatiei in vigoare; 

 copie dupa diploma de bacalaureat; copia va fi certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a 

Facultatii/grupului de Facultati; 

 copie dupa foaia matricola cu notele obtinute pe parcursul liceului, elaborata conform legislatiei in 

vigoare; copia va fi certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de 

Facultati; 

 copie dupa buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificata de unul din membrii 

Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati; 

 certificatul de nastere, in copie certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a 

Facultatii/grupului de Facultati; 

 adeverinta medicala tip MS 18.1.1. sau un tip echivalent, eliberata, dupa caz de cabinetul medical 

scolar, de dispensarul teritorial sau de intreprinderea de care candidatul apartine, din care sa rezulte 

aptitudinea medicala pentru domeniile la care se inscrie candidatul. Candidatii cu afectiuni cronice vor 

prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si 

profesionala; in aceste adeverinte se va mentiona, in mod expres, gradul deficientelor, in functie de 

localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din Ordinul 

Ministerului Sanatatii nr.427/l979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele 

institutionale in vigoare. Adeverintele medicale NU trebuie sa fie vizate de catre medicii Policlinicii 

Studentesti din Timisoara; 

 trei fotografii color tip diploma; 

 acte pentru scutirea de taxa de Inscriere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in 

cazul candidatilor orfani de ambii parinti; adeverinte de la casa de copii, in cazul candidatilor care 

provin de la 0 casa de copii; copie legalizata a certificatului de deces al unui parinte, in cazul 

candidatilor orfani de un parinte ca urmare a decesului acestuia ca erou - martir in Revolutia din 

Decembrie 1989; 

 copie legalizata dupa certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legala, in cazul candidatilor ce ei 

insisi au fost raniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989; adeverinta din care sa 

rezulte ca un parinte sau sustinator legal este cadru didactic in activitate sau pensionar din acelasi 

sector; adeverinta de angajat al UPT, in cazul candidatilor ce ei insisi sunt angajati ai UPT). Aceste acte 

doveditoare vor fi anexate cererii de inscriere doar de catre candidatii care solicita scutirea de taxa de 

inscriere; 

 in cazul candidatilor care au absolvit facultatea inainte de 2017, declaratie pe proprie raspundere 

autentificata de un notariat privind nefinantarea/finantarea anterioara de 1a bugetu1 statu1ui roman 

pentru urmarea de studii universitare de master. 

Pentru candidatii care doresc sa se inscrie doar la forma cu taxa, actele pot fi prezentate in copii 1egalizate la 

notar. 


