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Cabinetul Rectorului

Metodologie privind primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din
state terţe UE în cadrul Universitățții Europene "Drăgan" din Lugoj
Inscrierea la studii universitare (licenţă; masterat) şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în
cadrul Universităţii Europene Drăgan din Lugoj, începând cu anul universitar 2013 - 2014, se
efectuează:
 În baza Ordinului MECTS nr. 6000/2012, privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la
studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular
acreditat din România, cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinului MEN nr.
3359MD/11.03.2013,
 În conformitate cu prevederile OG nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor
de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu in Romania, din state care
nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şl din cele care nu fac parte din Spatiul Economic
European şi din Confederaţla Elveţiană
Art. 1. Pot accede în sistemul național de învățământ, în cadrul Universităţii Europene Drăgan din Lugoj
(numită în continuare UED) , persoanele din state terțe UE care:
1. au documente care atestă cetățenia statului de proveniență și care solicită înscrierea la studii în
România pe cont propriu valutar;
2. au acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență;
3. și-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie;
4. au optat pentru UED şi pentru o specializare/program de studii acreditată/acreditat;
5. au acceptul UED.
Art. 2. În procesul de admitere al cetăţenilor străini la studii în UED se vor aplica următoarele criterii de
selecţie:
1. respectarea condiţiilor de eligibilitate menționate la Art.1;
2. rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare;
3. activitatea academică a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat;
4. capacitatea de școlarizare a UED;
5. alte criterii impuse de UED prin metodologia proprie de admitere.
Art. 3. Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscriși în învățământul universitar și postuniversitar din
cadrul UED doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă
cunoașșterea limbii române.
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Art. 4. Durata cursului pregătitor pentru studii universitare de licență este de un an academic, iar
pentru studii universitare de masterat este de cel puțin 6 luni.
Art. 5. Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizezaă cursul pregătitor pentru
învăţarea limbii române sunt prevăzute în Anexa nr.11 la prezenta Metodologie, conform
reglementărilor MEN.
Art. 6. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor
persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii atestând
cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați într-o unitate școlară preuniversitară sau cel puțin 3 ani
consecutivi urmați într-o instituție de învățământ superior acreditată din sistemul național din România.
Inscrierea în Ciclul I - studii univeristare de licenţă
Art. 7. Pot fi înscriși în ciclul I de studii universitare de licență absolvenții de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau diplomă echivalentă.
Art. 8. (1) Structura domeniilor şi a programelor de studii universitare de licenţă din cadrul UED este
prezentată în Anexa nr. 2, pct. I, cu menţiunea că va fi actualizată conform Nomenclatorului domeniilor
şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a
domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a
locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului
maxim de studenți care pot fi școlarizați, ce apare anual prin hotărâre a Guvernului.
(2) Limba de predare a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă este
româna.
Art. 9. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
a) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2A/2B, completată
la toate rubricile, în două exemplare;
b) Fişă de înscriere;
c) Certificat care atestă cunoaşterea limbii române (certificat de competenţă lingvistică);
b) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie și traducere legalizată;
c) Foaia matricolă aferentă studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită
echivalarea unor perioade de studii - copie și traducere legalizată;
d) Certificatul de nașștere - copie și traducere legalizată;
e) Copie de pe pașșaport - valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
f) Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce
urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea
profesie;
g) 2 fotografii realizate recent (3x4cm).

Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române este prevăzută
în Anexa nr. 1 la Ordinul MEN nr. 3359 MD/11.03.2013, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
147/19.03.2013.
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Art. 10. Termenul de depunere al dosarelor candidaţilor are loc în perioada iunie – iulie a fiecărui
an (până în ultima zi lucrătoare a lunii iulie).
Art. 11. Candidaţii transmit dosarele la Rectoratul Universităţii Europene Drăgan, str. Ion Huniade nr. 2,
Lugoj, pentru a fi evaluate.
Art. 12. Evaluarea dosarelor se face în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, în primele 5
zile lucrătoare din luna septembrie. În urma evaluării, UED va comunica Ministerului Educaţiei Naţionale
– Direcţia Generală Relaţii Internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de
acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu de o copie a cererilor pentru eliberarea
scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi.
Art. 13. Înmatricularea studenţilor se realizează în baza Scrisorii de acceptare emisă de Ministerul
Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale, a achitării taxei de înmatriculare şi a
achitării anticipate, pe o perioadă de cel puţin 9 luni a taxei de şcolarizare. Taxele vor fi aprobate de
Senatul universitar.
Art. 14. La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original,
vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă
studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene ori în conformitate
cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
Inscrierea în Ciclul II - studii univeristare de masterat
Art. 15. La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din România, astfel încât
ciclul I şi ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.
Art. 16. Studiile universitare de masterat din cadrul UED se derulează pe o perioadă de 1,5 ani
(pentru programele de studii din cadrul Facultăţii de Drept), respectiv 2 ani (pentru programele de
studii universitare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice) şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii şi
obţinerea diplomei de master.
Art. 17. Structura domeniilor şi a programelor de studii universitare de masterat din cadrul UED este
prezentată în Anexa nr. 2, pct. II cu menţiunea că va fi actualizată conform Ordinului MEN privind
domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS organizate în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, ce apare anual.
Art. 18. Limba de predare a specializării/programului de studii este româna.
Art. 19. Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:
a) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2A/2B, completată
la toate rubricile, în două exemplare;
b) Fişă de înscriere;
c) Certificat care atestă cunoaşterea limbii române (certificat de competenţă lingvistică);
d) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie și traducere legalizată;
e) Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;
f) Foaia matricolă aferentă studiilor efectuate - copie și traducere legalizată;
g) Certificatul de nașștere - copie și traducere legalizată;
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h) Copie de pe pașșaport - valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
i) Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce
urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu
viitoarea profesie;
j) 2 fotografii realizate recent (3x4cm).
Art. 20. Termenul de depunere al dosarelor candidaţilor are loc în perioada iunie – iulie a fiecărui
an (până în ultima zi lucrătoare a lunii iulie).
Art. 21. Candidaţii transmit dosarele la Rectoratul Universităţii Europene Drăgan, str. Ion Huniade nr. 2,
Lugoj, pentru a fi evaluate.
Art. 22. Evaluarea dosarelor se face în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, în primele 5
zile lucrătoare din luna septembrie. În urma evaluării, UED va comunica Ministerului Educaţiei Naţionale
– Direcţia Generală Relaţii Internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de
acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu de o copie a cererilor pentru eliberarea
scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi.
Art. 23. Înmatricularea studenţilor se realizează în baza Scrisorii de acceptare emisă de Ministerul
Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale, a achitării taxei de înmatriculare şi a
achitării anticipate, pe o perioadă de cel puţin 9 luni a taxei de şcolarizare. Taxele vor fi aprobate de
Senatul universitar.
Art. 24. La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original,
vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă
studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene ori în conformitate
cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
Precizări privind taxele de şcolarizare
Art. 25. (1) Valoarea taxei de şcolarizare se va stabili anual, în valută, precum şi modalitatea de
plată - integral sau în rate, prin hotârâre a Senatului universitar conform prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a
cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația
Elvețiană, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 1/2010.
(2) Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele
de practică prevăzute în planurile de învăţământ.
Art. 26. Din sumele încasate din taxele de şcolarizare se va aloca cel puţin 20% pentru burse acordate
studenţilor români şi/sau străini.
RECTOR
Prof. univ. dr. Persida CECHIN – CRISTA
Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul UED în şedinŃa din 25.04.2013 prin Hotărârea nr. 9 şi va fi
actualizată în funcŃie de actele normative care vor modifica sau completa pe cele avute în vedere, în
momentul aprobării prezentei Metodologii.
PREŞEDINTE
SENATUL UNIVERSITAR,
Prof. univ. dr. Nicu TRANDAFIR

4

www.universitateaeuropeanadragan.ro

Anexa nr. 1

LISTA2
Instituţiilor de învăţământ superior care organizează
anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

1. Universitatea din Bacău
2. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
3. Universitatea din Bucureşti
4. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
5. Universitatea "Transilvania" din Braşov
6. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
7. Universitatea "Ovidius" din Constanţa
8. Universitatea din Craiova
9. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
10. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
11. Universitatea din Oradea
12. Universitatea din Piteşti
13. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
14. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
15. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
16. Universitatea de Vest din Timişoara
17. Universitatea "Valahia" din Târgovişte
18. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu
19. Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca
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Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române este prevăzută în Anexa
nr. 1 la Ordinul MEN nr. 3359 MD/11.03.2013, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 147/19.03.2013.

5

www.universitateaeuropeanadragan.ro

Anexa nr. 2

I.Structura domeniilor şi a programelor de studii univeristare de licenţă
din cadrul UED Lugoj

Domeniul
de licenţă

Facultatea
Drept
Ştiinţe economice

Drept
Finanţe

Specializarea/
Programul de studii
universitare de licenţă
(A- acreditat)
Drept
A
Finanţe şi bănci
A

Forma de
învăţământ
(IF - cu
frecvenţă)
IF
IF

Număr de
credite de
studiu
transferabile
240 (4 ani)
180 (3 ani)

II.Domeniile şi programelor de studii univeristare de masterat
din cadrul UED Lugoj

Facultatea

Domeniul
de licenţă

Specializarea/
Programul de studii universitare de
masterat acreditat

Drept
Ştiinţe economice

Drept
Finanţe

Managementul investigaţiei penale
Management financiar
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Forma de
învăţământ
(IF - cu
frecvenţă)
IF
IF

Număr de
credite de
studiu
transferabile
90 (1,5 ani)
120 (2 ani)

