
 

Dragi studenți, 

  

Conform Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de 

la ciclul de studii de licență, pentru studenții înmatriculați în anul I la programele de studii universitare de licență derulate de UVT în anul 

universitar 2020-2021, reclasificarea pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă se va realiza inclusiv după încheierea sesiunilor de 

examene A-I și B-I aferente semestrului I, conform regulamentelor UVT în vigoare, în funcție de media ponderată obținută în urma 

evaluărilor din acest semestru. De asemenea, articolul 64 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din UVT prevede că, prin excepție de la 

prevederile articolului 34 („Reclasificarea studenților pe locuri finanțate de la buget de stat și pe locurile cu taxă, pentru fiecare program 

de studii, se face la finalul fiecărui an universitar, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea noului an universitar.”), în anul 

universitar 2020-2021 reclasificarea studenților din anul I al ciclului de studii universitare de licență se va realiza și după încheierea sesiunii 

B aferente semestrului I al anului universitar, în primele 5 zile ale semestrului al II-lea.  

Următoarele categorii specifice de studenți nu participă la procesul de reclasificare, aceștia păstrându-și statutul obținut la admitere 

pe tot parcursul studiilor universitare de licență, cu condiția îndeplinirii condițiilor de promovabilitate a fiecărui an universitar: 

- studenții români de pretutindeni (cu bursă, fără bursă, cu taxă); 

- studenți de etnie romă înmatriculați pe locuri special alocate acestora; 

- studenți absolvenți ai liceelor din mediul rural înmatriculați pe locuri special alocate acestora; 

- studenți proveniți din centrele de plasament înmatriculați pe locuri special alocate acestora. 

De asemenea, studenții care au urmat deja primul an de studii în cadrul altui program de studii universitare de licență, pe loc finanțat 

de la bugetul de stat, își vor păstra locul cu taxă și în semestrul al II-lea al acestui an universitar, indiferent de media ponderată obținută în 

urma sesiunilor de examene aferente semestrului I.  


