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Nr. 
Crt. 

Facultatea Domeniul de LICENȚĂ 
Programul de studii universitare de licență (locația 

geografică de desfășurare și limba de predare) 

0 1 2 3 

1 
Facultatea de 
Științe Exacte 

Informatică 

Informatică (Arad, limba română) 

Informatică aplicată (Arad, limba engleză) 

Matematică Matematică informatică (Arad, limba română) 

2 
Facultatea de 

Inginerie 

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (Arad, limba română) 

Ingineria sistemelor 
Automatică și informatică aplicată (Arad, limba 

română) 

Inginerie industrială 

Tehnologia construcțiilor de mașini (Arad, limba 
română) 

Tehnologia și designul produselor textile (Arad, 
limba română) 

Ingineria sudării  (Arad, limba română) 

Tehnologia tricotajelor și confecțiilor (Arad, limba 
română) 

Inginerie și management 
Inginerie economică industrială (Arad, limba 

română) 

3 
Facultatea de 

Inginerie 
Ingineria mediului 

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice (Arad, 
limba română) 

                                                           
1
 Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  

a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele 

aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de 

etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, 

istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, 

moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și toate celelalte 

forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,   

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români 

cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate.  

 



Alimentară, Turism 
și Protecția 

Mediului Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul și expertiza produselor alimentare (Arad, 
limba română) 

Ingineria produselor alimentare (Arad, limba 
română) 

Protecția consumatorului și a mediului (Arad, limba 
română) 

Inginerie și management 
în agricultură și 

dezvoltare rurală 

Inginerie și management în alimentația publică și 
agroturism (Arad, limba română) 

4 
Facultatea de 

Științe Umaniste și 
Sociale 

Limbă și literatură 
Limba și literatura română - limba și literatura 

engleză (Arad, limba română) 

Științe administrative Administrație publică (Arad, limba română) 

Științe ale comunicării Jurnalism (Arad, limba română) 

Teologie 
Teologie penticostală didactică (Arad, limba 

română) 

5 
Facultate de Științe 

Economice 

Administrarea afacerilor 
Economia comerțului, turismului și serviciilor (Arad, 

limba română) 

Contabilitate 
Contabilitate și informatică de gestiune (Arad, 

limba română) 

Finanțe Finanțe și bănci (Arad, limba română) 

Management Management (Arad, limba română) 

6 
Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 
”Ilarion V. Felea” 

Teologie Teologie ortodoxă pastorală (Arad, limba română) 

7 

Facultatea de 
Științe ale 
Educației, 

Psihologie și 
Asistență Socială 

Asistență socială Asistență socială (Arad, limba română) 

Psihologie Psihologie (Arad, limba română) 

Științe ale Educației 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
(Arad, limba română) 

Psihopedagogie specială (Arad, limba română) 

8 
Facultatea de 

Educație Fizică și 
Sport 

Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (Arad, limba română) 

9 
Facultatea de 

Design 
Arte vizuale 

Design (Arad, limba română) 

Design ambiental (Arad, limba română) 

Modă-design vestimentar (Arad, limba română) 

 



Școlarizarea românilor de pretutindeni (DIASPORA) la studii universitare de LICENȚĂ în România 

începând cu anul universitar 2017-2018 

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii 
universitare de licență în UAV 2017 

Dosarul de candidatură (întocmit în două exemplare) conține următoarele documente:  
a) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior (se completează la 

înscriere); 
b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională;  
c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3 pagini;  
d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o o limbă de circulație 

internațională, după caz;  
e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3; 
f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți 

anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, 
inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de 
învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP- tradusă în 
limba română sau altă limbă de circulație internațională + Diploma sau echivalenta acesteia în 
original; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 
altă limbă de circulație internațională + original;  

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la 
admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Adeverință medicală cu mențiunea ”Clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”; 
NOTA : Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se va face mențiunea: Apt pentru educație 

fizică și sport . 
j) 2 fotografii color 3/2,5; 
k) Folie; 
l) Dosar plic; 
m) Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 LEI 

 
Mențiuni: 

• adeverința de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru 
liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din 
Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru actele de studii redactate în limbi de 
circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie și traducere legalizată în limba română 
pentru actele de studii redactate în alte limbi 
2. pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ 
recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente; actele de 
studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state 
membre UE fiind exceptate; 



3. pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor 
fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara 
de proveniență;  

• supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul 
Consular al României în țara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și 
Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde 
nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea 
viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă; 

• scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este 
parte sau pe bază de reciprocitate. 

 

Observații: La Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Design și Facultatea de Teologie 

Ortodoxă Pastorală sunt și probe eliminatorii de admitere. 

Informații suplimentare:  

http://uav.ro/ro/academic/admitere-2017/admitere-2017 
mis cele de omis 


