MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA

AUREL VLAICU
din ARAD

calendar admitere
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de
STAT, ACREDITATĂ și certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia
învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul
de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie și Medicină Veterinară (1947),
Institutul de Subingineri (1972). Universitatea „Aurel Vlaicu” este o
comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor
Constituţiei României, a legilor și normativelor referitoare la sistemul de
învăţământ.
Universitatea „Aurel Vlaicu” respectă și promovează convenţiile europene
privind învăţământul superior.
Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire
profesională și dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice și
știinţifice, astfel că baza materială este excepţională cuprinzând peste 47.000 mp;
Diplomele emise sub egida MENCȘ sunt recunoscute în ţară și străinătate.

admiterea 2016
informaţii și telefoane
(vezi în interior)
Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77,
Cod 310130, P.O. BOX 2/158 AR
e-mail: rectorat@uav.ro

www.uav.ro

Facultatea

Domeniul de licență

ȘTIINȚE. EXACTE
C. Univ. M
Tel. 0257219000

Informatică

INGINERIE
C. Univ. M
Tel. 0257250389

INGINERIE ALIMENTARĂ,
TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
C. Univ. M
Tel. 0257219331

ȘTIINŢE UMANISTE ȘI SOCIALE
C. Univ. M
Tel. 0257219336
DESIGN
C. Zimandului, nr. 8
Tel. 0257231020
ŞTIINȚE ALE EDUCATIEI, PSIHOLOGIE
ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
C. Univ. M
Tel. 0257219555
EDUCAȚI FIZICĂ ȘI SPORT
C. Univ. M / Tel. 0257211044

Studenţilor noștri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
* posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu și sociale, atât pentru studenţii
bugetari cât și pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de școlarizare;
* posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate și cuprinderea în proiecte
(în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale
studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia,
Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
* reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale și sportive;
* cazarea în căminele studenţești, servirea mesei la cantină;
* tabere studenţești gratuite;
* ample și numeroase activităţi studenţești organizate de Liga Studenţilor din UAV

Specializarea

Nr. credite

Informatică
Informatică aplicata (lb. engl.)
Matematică informatică
Tehnologia construcţiilor de mașini
Tehnologia și designul produselor textile
Ingineria sudării
Tehnologia tricotajelor și confecţiilor
Autovehicule rutiere
Automatică și informatică aplicată
Inginerie economică industrială
Ingineria produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare
Protecţia consumatorului și a mediului

180
180
180
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Inginerie și management în alimentaţie publică și agroturism

240

Asistenţă socială
Psihologie

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
Limba și literatura română – Limba și literatura engleză
Limba și literatura română – Limba și literatura germană
Administraţie publică
Jurnalism
Teologie penticostală didactică
Design
Modă-design vestimentar
Design ambiental
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar
Asistenţă socială
Psihologie

240
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Educaţie fizică și sport

Educaţie fizică și sportivă

180

Matematică

Inginerie industrială
Ing. autovehiculelor
Ingineria sistemelor
Ing. și management
Ing. produselor alimentare
Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
Ingineria mediului
Limbă și literatură
Știinţe administrative
Științe ale comunicării
Teologie
Arte vizuale

Stiinţe ale educaţiei

CRITERII DE ADMITERE
Admiterea 2016 se face luând în considerare media de la examenul de bacalaureat
pentru domeniile și programele de studii de licență ale tuturor facultăţilor conform
regulamentului propriu de admitere.(pentru Facultatea de Sport, Design, Teologie, Științe
Exacte și Științele Educației se vor susține probe specifice domeniului)
vezi:http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2016
Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei și
potrivit opţiunilor candidaţilor.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
1. Cerere tip (se primește la înscriere);
2. Diplomă de bacalaureat (în original) sau diplomă echivalentă cu aceasta.*;
3. Foaie matricolă (copie legalizată);
4. Certificat de naștere (copie legalizată);
5. Certificat de căsătorie (copie legalizată);
6. Copie carte de identitate;
7. Adeverinţă medicală;
8. Două fotografii color tip buletin;
9. Dosar plic.
*În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs și la o altă universitate (facultate),
în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copia legalizată, precum și copia
legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate (facultate), care se autentifică după
original de către comisia de admitere.
CONFIRMAREA LOCULUI
În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt
obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:
a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în
original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de
înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria universităţii.
b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25%
din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.
Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Sesiunea I
18 - 29 iulie / înscrieri
30 iulie / afișarea rezultatelor
01 august / contestații - afișarea rezultatelor finale

Sesiunea II
02 - 10 septembrie / înscrieri
11 septembrie / afișarea rezultatelor
12 septembrie / contestații - afișarea rezultatelor finale

Admiterea la programele de studii universitare de licență și master se face
prin concurs, conform metodologiei de admitere și pe baza condiţiilor
impuse de către fiecare facultate în parte.
Pentru informații suplimentare, vizitații site-ul universității sau contactați
secretariatele facultăților.

http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2016

https://www.admitereonline.ro/uav

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea

ȘTIINŢE ECONOMICE
B-dul Revoluţiei, Nr. 77
Tel. 0257280679

Finanţe
Contabilitate
Administrarea afacerilor
Management

Finanţe și bănci
Contabilitate și informatică de gestiune
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Management

180
180
180
180

TEOLOGIE - Str. Academia Teologică, Nr. 9
Tel. 0257285855

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

240

Facultatea

Domeniul de master

Denumire program de studii de master

Finanţe

Finanțe corporative
Expertiză contabilă şi audit
Analiză economică, evaluare de active și afaceri
Administrarea afacerilor în comerţ și turism
Management şi finanţare în administraţia publică
Strategii și politici de management
Automatizări și sisteme inteligente
Producția sistemelor industriale
Managementul calităţii produselor alimentare
Evaluarea și controlul calităţii mediului
Pedagogie interactivă
Politici și strategii ale formării competenţelor pt. cariera didactică
Psihopedagogia educaţiei timpurii și a școlarităţii mici
Servicii de asistenţă socială
Informatică aplicată în știinţe, tehnologie și economie
Modelare matematică în cercetare și didactică
Design și dezvoltare de produs
Activități motrice curriculare și extracurriculare
Limba și literatură. Tendinţe actuale
Studii de limbă și literatură în spaţiul anglo-saxon
Administraţie publică în context european
Doctrină şi cultură creştină
Pastoraţie şi viaţă liturgică

Contabilitate
ȘTIINŢE ECONOMICE

Administrarea afacerilor
Management

INGINERIE
I.A.T.P.M.
ȘT. ED. PSIHOLOGIE ȘI
AS. SOCIALĂ
ȘTIINȚE EXACTE
DESIGN
ED. FIZ. ȘI SPORT
STIINŢE UMANISTE ȘI SOCIALE

Ingineria sistemelor
Inginerie industrială
Ing. produselor alimentare
Ing. mediului
Știinţe ale educaţiei
Sociologie
Informatică
Matematică
Arte vizuale
Știința sportului și educației fizice
Limbă și literatură
Știinţe administrative

TEOLOGIE

Teologie

Nr. credite

Nr. credite
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Domeniul - Filologie

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Domeniul - Teologie

Teologie şi dogmatică
Drept Bisericesc

3 ani

