
 

R O M Â N I A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD 

Acreditată prin Legea nr. 240/2002 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU 

ANUL UNIVERSITAR 2016/2017 
 

OFERTĂ FILIALA SATU MARE ŞCOALA POSTLICEALĂ  

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE, 

INFORMATICĂ ȘI INGINERIE 
 

 Marketing – 3 ani, IF (zi), 180 credite  

 Contabilitate şi informatică de gestiune – 3 ani, 

IF (zi), 180 credite  

 Inginerie și Management în Alimentație Publică 

și Agroturism – 4 ani, IF (zi), 240 credite 

 Geografia turismului (Baia Mare) – 3 ani, IF (zi) 

– 180 credite 

 Asistent medical generalist – 3 ani 

 Asistenți medicali de farmacie – 3 ani 
 

FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR 

 Elevii instituționalizați sau orfanii de ambii părinţi, care nu 

depăşesc vârsta de 25 de ani, beneficiază de scutire de la 

plata taxei de școlarizare; 

 Beneficiază de o reducere a taxei de școlarizare elevii care 

achită integral taxa de şcolarizare; 

 Elevii care provin din aceeaşi familie beneficiază de o 

reducere a taxei de școlarizare; 

 Elevii care urmează două specializări concomitent, una în 

cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, iar cea de a 

doua în cadrul Şcolii Postliceale, beneficiază de o reducere a 
taxei de şcolarizare pentru fiecare specializare; 

 Toți elevii pot beneficia, la cerere, de eșalonarea plății taxei 

de școlarizare în rate lunare. 

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE! 
 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA ȘCOALA POSTLICEALĂ 

TERMEN DE ÎNSCRIERE 01.06 – 14.09.2016 

 Cerere tip de înscriere; 

 Certificat de naştere (copie xerox legalizată); 

 Carte de identitate (copie xerox); 

 Certificat de căsătorie (copie xerox) dacă este cazul; 

 Actul de studiu în original; 

 Foaie matricolă în original; 

 Adeverinţă medicală privind starea sănătății; 

 Chitanţă privind plata taxei; 

 Trei fotografii format ¾ (tip buletin); 

 Un dosar plic. 
 

La Școala Postliceală se pot înscrie și absolvenții care nu au 

obținut diploma de bacalaureat! 

Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Satu Mare este acreditată 

prin O.M.E.C.S. nr. 5220/11.09.2015 

Facultatea de ŞTIINŢE SOCIO-UMANE ŞI 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

(învățători, educatori) – 3 ani, IF (zi), 180 credite  

 Relaţii internaţionale şi studii europene – 3 ani, 

IF (zi), 180 credite 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA STUDIILE DE LICENȚĂ 

TERMEN DE ÎNSCRIERE 01.08.2016 – 27.09.2016 

 Carte de identitate (copie xerox); 

 Certificat de naştere (copie xerox legalizată); 

 Certificat de căsătorie (copie xerox legalizată) dacă este 

cazul; 

 Diplomă de bacalaureat în original (adeverinţă  pentru 

promoţia 2016) sau copie  xerox legalizată (dacă cel în 

cauză   s-a înscris în prealabil la o altă facultate + adeverință 

care să ateste că originalul se află la acea instituție); 

 Adeverinţă  medicală tip M.S. 18.1.1; 

 Chitanţă privind plata taxei; 

 Acte doveditoare pentru acei candidați care pot beneficia și 
solicită scutire de taxă de școlarizare; 

 Trei fotografii format ¾ (tip buletin); 

 Un dosar plic. 

FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR 

 Absolvenții de  liceu, promoția 2016, care obțin la 

bacalaureat media cuprinsă între 8,50 și 10 și care optează 

pentru programele de studii din oferta filialei, beneficiază de 

școlarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 

(bursa Vasile Goldiș). Bursele acordate sunt nelimitate. 

Studenții își păstrează bursa de școlarizare gratuită și în 
semestrele următoare în condițiile promovării tuturor 

examenelor și a obținerii în fiecare sesiune de examene a 

mediei de minim 9,50. 

 Studenţii care provin de la casele de copii sau orfanii de 

ambii părinţi, studenții cu handicap de grad I, care nu 

depăşesc vârsta de 20 de ani la înscrierea în anul I, 

beneficiază de scutire de la plata taxei de școlarizare, pe toată 

perioada școlarizării, precum și a taxei pentru finalizarea 

studiilor. 

 Studenții înscriși în anul I, șefi de promoție 2016 și olimpicii 

care au obținut locul I la olimpiadele naționale sau 

internaționale, beneficiază de școlarizare gratuită pentru 
semestrul I al anului I de studiu. 

 Studenţii care provin din aceeași familie, beneficiază fiecare 

de o reducere de 10% a taxei de școlarizare. 

 Studenții care urmează a doua specializare la nivel licență în 

cadrul UVVG, indiferent de forma de învățământ, 

beneficiază de o reducere de 50% a taxei de școlarizare, 

pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada 
școlarizării. 

 Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licență în 

cadrul Universităţii, fiind absolvenţi ai UVVG sau ai 

colegiilor universitare din cadrul UVVG sau absolvenți ai 

Colegiului particular „Vasile Goldiș” Arad, beneficiază de o 

reducere de 20% a taxei de școlarizare. 

 Studenţii care fac parte din categoria personalului clerical, 

beneficiază de o reducere a taxei de școlarizare de 50% 

precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată 

perioada școlarizării. 

 Toți studenții pot beneficia, la cerere, de eșalonarea plății 
taxei de școlarizare în rate lunare. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA CENTRUL ACADEMIC DE INFORMARE ŞI ÎNSCRIERE 

Satu Mare, Str. Mihai Viteazul, nr. 26, Tel. 0261-716230 (Universitate), 0361-401015 (Școala Postliceală) 

 


