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Facultatea Domeniul de licenţă 

INGINERIE 
Inginerie industrială 

Complex univPrSitar Mict11i1<t1 (M) 

Tcl. 0257 250 389 Ingineria autovehiculelor 

lngînerîa sist"m" lor 
Inginerie ti management 

TEOLOGIE ORTODOxA„llarion V. Felea" 
S11. A.cadem iit î t'(Jlagic.i, N,.11-13 TNlogle 
Tel. U.l~/ 28~ ~~s 

Finante 
ŞTIINŢE ECONOMICE 

Contabllltate 
6-dul R~voluţ,"''· Nr. 77 

Administrarea afacerilor Tcl. 0257280679 
Managenwnt 

INGINERIE ALIMENTARĂ, Ingineria produselor alimentare 

TURISM ŞI PROTEqlA MEDIULUI 
Complex univmitiH Micala<a tM) Inginerie ~I management ln 
Tcl. 0257219331 agrlcultură fi de zvoltare rurală 

lnqineria mediului 

ŞTIINŢE EXACTE 
Compl, x universitar MiC<11aca fM) 

Informatica 

Tcl.0257219000 Matemati,1 

limbă si literatură 

ŞTIINJE UMANISTE ŞI SOCIALE Stiint"' administrativ@ 

Compll'x unlverstt3r Mlc:tlaca (M) Stiint• •I• comunicării 
r„1. 0257 219 336 T.oloqie 

Muzic.a 

ŞTIINŢE ALE EDUCATIEI, PSIHOLOGIE 
ŞI ASISTINŢl SOCIALA 

Stllnţe ale educaţiei 

Compl, ,c: uni\•ersttar Micalaca (M) Asistenţii sodali 
Tel. 0257 219 555 Psiholog le 

EDUCAŢIE FIZlcA ŞI SPORT Educatte fizica sl sport 
(omplrx M /Tr-1. 0 ,111 '1 l 044 Klnetotffa ple 

DESIGN 
Calea Zimandului, nr. 8 Arte vizuale 
Tel. 0257 231 020 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad este o instituţie de învăţământ 
superior de STAT, ACREDITATA şi certificată ARACIS şi IEP-EUA, care continuă 
tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu 
Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină 

Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972). Universitatea. Aurel 
Via icu" din Arad este o comunitate academică distinctă care funcţionează 
în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor 
referitoare la sistemul de învăţământ. 

Universitatea.Aurel Vlaicu" din Arad respectă şi promovează convenţiile 
europene privind învăţâmântul superior. 

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire 
profaonală ji dotări de cea mai bmă calitate penbu activitaJie didactice ~ 
ştinţifice, astfel câ baza materială este excepţională ruprinzănd peste 47.000 mp. 

Diplomele emisesubegida MEN suntrecunoscutein ţară şi străinătate. 

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin: 

burse de merit, de studiu~ sodale; 
burse Erasmus pentru mobilrtăţilestudenţilor în 34deţări; 
reduceri de tarife pentru transport, manifestări rulturale ~ sportive; 
cazare în căminele universităţii, servirea m~i la cantină; 

tabere studenţeşti gratuite; 
activităţile şi evenimentele organizate de liga Studenţilor din UAV. 

Denumire program de studii de licenţă Nr. credite 
Tehnolog-. constructiilor de mt1Jini 240 
Te hnologia si designul produselortelrtîle 240 
Ingineria sud.'irii 240 

Te hnologia tricot«jelor sî <onfe<ţiilor 240 
Autovehicule rutiere 240 
Automatică $Î informaticl aplicată 240 
lngînerîe economici industriali 240 

Te ologie ortodod pastoral.\ 240 

Fînante şi bănci 180 

Contabilitate şi Informatică de gestiune 180 
Economia comenutul, turismului I servlclllor 180 

Manaoeme nt 180 

Ingineria produselor alimentare 240 
Controlul sl e~rtlza orodu5elor allmentare 240 
Protecţia consumatorului şi a mediului 240 

lngln•rle şi mana gement rn alimentaţie publlclli JI a groturism 240 

lnginari• simimlillor biotahniu! ~i acologice 240 

Informatici 180 

Informatici (llrrb• t rtglu1, 180 

Matemati<.ă infonnaticl 180 

Limba şi literatura rom.&na - Limba fi literatura englezi 180 

Admlnlstratle DUblică 180 
Jurnalism 180 

Teolog~ penticostală didacti<ă 180 
Muzica 180 

Psihopedagogie spedal~ 180 

Pedagogia învătământului primar $i pre$(olar 180 
Asistentă socială 180 

Psihologie 180 

Educatlefl.zk.1 sl SDOrtlv.1 180 

Klniuotoraplci sl motridtata spcidall 180 

O.sian 180 
Mod••design vestimentar 180 
Oeslqn • mblent• I 180 

CRITERII DE ADMITERE 
Admrterea 2021 se face lu!nd în considerare media de la examenul de bacalaureat 

pen1n1 domeniile ~i programele de studii de licenţ~ ale tuturor facultăţilor conform 
regulamentului propriu de admitere (pentru Facultoteodefducaţi~- F~icăşi Sport, Facu/toteo 
de Design, facultatea de Teo/og,e)/onon V. Fe/eo, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţi~, Ps1ho/ogie 
şi Asistenţă Socială şi facu/taroo de Ştiinfe Umaniste şi Sodale se WJr susţine probe specifice 
domeniului). 

vezi:http://www.uav.ro/ro/academic/admitere·2021 
Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei şi 

potrivit apţi uni IOJ candida !ii or. 
ACTE NECESARE LA INSCRIERE: 
1. Cerere tip (se primeşte la înscriere); 
2. Diplomă de bacalaureat(în original) sau diplomă e<hivalentă cu aceasta.•: 
3. Foaie matricolă/ supliment diplomă (copie+original); 
4.Certificatdena~ere(copie+original)i 
S. Certificat de căsătorie (copie+original); 
6. Copie carte de identitate; 
7 .Adeverinţă medicală; 

8. Două fotografii color tip buletin; 
9.Dosarplic. 
·incazulfnrortUt1mMftfr.:r1etrmritpe,1mironC!.NS~looaftăL'm,'ff!ffote(f0<u!rart),Nlio<uldlp!afllfldP 

boco/aureotţ0(100f'tlffill!fi 'teanfraropit,leţ)dlimril,prtrnm#ropioi(girimtJJitideiri'>friert>lorl}fl(wt/oprilf'(1 

uni~ni!ate(flKii!tute),care~autenl1!icddupăor19f~de<a!JecomliK1deadm1tm. 

CONFIRMAREA LOCULUI 
ln termen de J zile de la afiiarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admiii sunt 

obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează: 

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în 
onginal la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de 
înmatriculare în valoare de 150delei, la casiena un~ersităjii. 

b) studenţii admişi pe locuri cu tală vor achita taxa deinmatricularede 150de lei şi 25% 
din taxa de şcolarizare, la casieria universitdţii. 

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii. 

calendar admitere 
Sesiunea I· IULIE 
OS -23 iuite / însaieri 
24-lS Iulie / desfdşuroreo proboor de concurs la tacultaf1le 

care ou prewi.zut În Metodologia proprie 
26 iulie / afişarea rezultatelor provizorii 
27 iulie / contestatii 
28-30 iulie / confir

0

marea locului 
30 iulie / afiJarea rezultatelor finale 

Sesiunea li -SEPTEMBRIE 
01 · 13 septembrie/ înscrieri 

13 septembrie / dejfaşuroreoprobelor deconcun 
la fociJltiiţile care au pmăzut lll Metodologia proprie 

1.3 septembrie/ aflJ.lrea rezultatelor provizorii 
14 septembrie / contestaţii 

1S·17 septembt'ie / confirmarea locului 
17 septembrie/ afi~rea rezultatelorfinale 

Centrul de înscrieri: Bulevardul Revoluţiei nr. 72 (Palatul BNR) 

Facultatea Domeniul de master Denumire program de studii de master Nr. credite 

INGINERIE 

TEOLOGIE ORTOOOxA„Uarlon V. Felea" 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

INGINERIE ALIMENTARA, 
TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

ŞTIINŢE EXACTE 

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, 
PSIHOLOGIE ŞI A~STENŢA SOCIALĂ 

EDUCAŢIE FIZlcA ŞI SPORT 

DESIGN 

ln lncr1a sistemelor 

ln lnerie lndustrlală 
ln inerie i mana ement 

Teologie 

Finante 

Contabl"'ate 
Administrare• afacerilor 

Management 

ln ineria rodl.lfflor alimentare 

Informatică 

Matematică 

limbii Ji literaturii 

tiin e administrative 

Ştiinţe ;ale comunicării 

Tciologia 

Psiholog le 

Aslstcn .\ sodala 

Ştiinţ.11 spOl'tului Ji educaţiei fizice 

Artevizu.1le 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

ublică 

Inginerie şi Management ln Aglibuslness 

ModelaN! matematică în tiinte i tehnolo ie (limba en teza) 

Umba I literatura . Tendln c actuale 

Lingvistic.li aplicat.ii. P•rspcictive mode rn. 
în didactica Jimbii engleze (tlmba englezll 

Administra ·e publică în ,ontelrt european 

Dome niul • Teolog le 

Oomanlul • lnginaria m~iulul 

120 
120 

120 

120 
120 

120 
120 
120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 


