
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Nr. 

Crt. 
Facultatea 

Domeniul de 

master 

Programul de studii universitare de master (locația geografică de 

desfășurare și limba de predare) 

0 1 2 2 

1 

Facultatea de 

Teologie 

Ortodoxă 

”Ilarion V. Felea” 

Teologie 

Doctrină și cultură creștină (Arad, limba română) 

Pastorație și viață liturgică (Arad, limba română) 

2 

Facultatea de 

Științe 

Economice 

Management 

Management și finanțare în administrația publică (Arad, limba 

română) 

Strategii și politici de management (Arad, limba română) 

Finanțe Finanțe corporative (Arad, limba română) 

Contabilitate 

Analiză economică, evaluare de active și afaceri (Arad, limba 

română/limba engleză) 

Expertiză contabilă și audit (Arad, limba română) 

2 

Facultatea de 

Științe 

Economice 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor în comerț și turism (Arad, limba română)  

Antreprenoriat și administrarea afacerilor (Arad, limba română) 

3 
Facultatea de 

Inginerie 

Inginerie 

industrială 
Productica sistemelor industriale (Arad, limba română) 

Ingineria 

sistemelor 
Automatizări și sisteme inteligente (Arad, limba română) 

4 

Facultatea de 

Inginerie 

Alimentară, 

Turism și 

Protecția 

Mediului 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

Managementul calității produselor alimentare (Arad, limba 

română) 

Ingineria mediului Evaluarea și controlul calității mediului (Arad, limba română) 

5 
Facultatea de 

Științe Exacte 

Informatică 
Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie (Arad, 

limba română) 

Matematică 
Modelare matematică în cercetare și didactică (Arad, limba 

engleză) 

6 

Facultatea de 

Științe Umaniste 

și Sociale 

Filologie 

Limbă și literatură. Tendințe actuale (Arad, limba română) 

Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxon (Arad, limba 

engleză) 

Științe 

administrative 
Administrație publică în context european (Arad, limba română) 

7 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației, 

Psihologie și 

Asistență Socială 

Științe ale 

Educației 

Pedagogie interactivă (Arad, limba română) 

Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera 

didactică (Arad, limba română) 

Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici (Arad, 

limba română) 

Asistență Socială Servicii de asistență socială (Arad, limba română) 



Psihologie Consiliere și evaluare psihologică (Arad, limba română) 

8 
Facultatea de 

Design 
Arte Vizuale Design și dezvoltare de produs (Arad, limba română) 

9 

Facultatea de 

Educație Fizică și 

Sport 

Știința sportului și 

educației fizice 

Activități motrice curriculare și extracurriculare (Arad, limba 

română) 

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de MASTERAT în România începând 

cu anul universitar 2017-2018 

 Condiții de eligibilitate  

a) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de 

studii de licență acreditate.  

b) Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum 

urmează: - pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și diplomele pot fi 

verificate accesând pagina de web: http://www.anacip.md, - pentru celelalte țări diplomele de 

licență pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, 

alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv 

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultățile 

și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate. 

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

Dosarul de candidatură (întocmit în două exemplare) conține următoarele documente:  

a) Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți). 
b) Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia 
c) În cazul în care un candidat se înscrie pentru admitere și la o altă universitate (facultate), în 

locul diplomei se va anexa copia împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs la 
prima universitate (facultate). 

d) În cazul în care un candidat urmează un program de studii de licență sau master la o altă 
universitate (facultate), în locul diplomei se va anexa copia împreună cu o adeverință care să 
ateste calitatea de student în cadrul instituției respective la programul de studii respectiv. 

e) Foaie matricolă copie și original. 
f) Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă în original. Absolvenții din 

promoția 2017 pot prezenta în locul diplomei de licență și a foii matricole o adeverință din 
care să rezulte media la examenul de licență și media anilor de studiu din facultate. 

g) Certificat de naștere (copie și original). 
h) Certificat de căsătorie (copie și original), dacă este cazul. 
i) Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie (dacă este cazul). 
j) Copie simplă Carte de Identitate/Buletin de Identitate. 
k) Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos, apt pentru admitere la 

facultate”. 
l) NOTA : Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se va face mențiunea : Apt pentru 

educație fizică și sport . 
m) Două fotografii color 3/2,5. 
n) Curriculum vitae. 
o) Dosar plic + folie plastic. 



p) Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 LEI 
 
 
Informații suplimentare:  

http://uav.ro/ro/academic/admitere-2017/admitere-2017 



Alte prevederi 

 

Extras din METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de 

stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără 

plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  începând cu anul universitar 2017-2018 
 
Omis cele de omis............. 
 
Articolul 23. 

(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligații:  
a) să respecte Constituția României și legile în vigoare ale statului român;  
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;  
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;  
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au 

fost admiși, în vederea înmatriculării;  
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.  
(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituțiilor de 
învățământ superior, M.E.N. poate retrage finanțarea pentru persoana în cauză.  
 
Articolul 24. 

Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, 
respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură 
următoarele facilități:  

a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă 
lunară, după caz;  

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis 
și bursă lunară, după caz;  

c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita 
subvenției alocate;  

d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 
endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;  

e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale; 
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.  

 
Articolul 25  

(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în activități 
sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice 
și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceștia:  

a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni 
care studiază în România;  

b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor 
de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de 
proveniență; 

c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de 
orice entitate prevăzută de această lege.  

(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități având 
ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a 
românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.  
Articolul 26.  



a) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituțiilor de învățământ 
superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de școlarizare. 

b) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de 
școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită 
mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia 
de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru 
promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților 
instituției de învățământ la care solicită transferul.  

c) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii 
aprobării de școlarizare.  

 

Articolul 27.  

Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget pentru un 
singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în 
regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în 
vigoare.  
 
Articolul 28.  

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se 
retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul 
stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ 
superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au 
avizul Senatului instituției de învățământ superior.  
 
Articolul 29.  

(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul 
studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de 
învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul 
universitar următor. 
(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii 
și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, 
după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot 
continua studiile în baza aprobării anterioare. 
....................O 


