
CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE 2021 

Pentru anul universitar 2021-2022, calendarul concursului de admitere în ciclul de studii universitare 

de licență la Facultatea de Sociologie și Psihologie, pentru sesiunea a II-a, din luna septembrie 2021, 

este următorul: 

1. Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către 

platforma de admitere a UVT ((https://admitere.uvt.ro/, 

https://admitereonline.uvt.ro/)  

06.09.2021 – 12.09.2021 

Ora 14.00 

2. Preluarea documentelor necesare înscrierii în Punctele de preluare a 

documentelor de admitere din UVT și centrele județene de admitere organizate de 

UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către 

operatorii UVT. Documentele pot fi prezentate inclusiv în data susținerii probelor de 

admitere, doar la sediul UVT, cu condiția completării restului datelor pe platforma de 

înscriere. 

6.09.2021 - 12.09.2021 

3. Derularea examenului de admitere (conform articolului 12 din prezenta 

metodologie) dacă este cazul 
13.09.2021 

4. Afișarea listelor cu candidații admiși la fiecare din specializările Facultății de 

Sociologie și Psihologie. Acestea vor fi publicate pe site-ul Facultății de Sociologie și 

Psihologie https://fsp.uvt.ro/  

13.09.2021, 

Ora 14.00 

5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (vezi articolul 19 din prezenta 

metodologie). admitere.fsp@e-uvt.ro 

13.09.2021, ora 14.00 -

14.09.2021, ora 14.00 

6. Afișarea rezultatelor după contestații pe site-ul Facultății de Sociologie și 

Psihologie https://fsp.uvt.ro/ 
15.09.2021, ora 14.00 

7. Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși - etapa I  

*confirmarea locului se face din platforma de admitere prin achitarea taxei de 

înmatriculare și a taxei de studii (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă) 

16.09.2021 -17.09.2021, 

ora 14.00 

8. Afișarea listelor cu candidații admiși după prima etapă de confirmări, cu 

repartizarea acestora pe locuri bugetate sau cu taxă pe site-ul Facultății de Sociologie 

și Psihologie https://fsp.uvt.ro/ 

17.09.2020, ora 20.00 

9. Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși etapa II. Această etapă 

se adresează candidaților aflați pe liste în așteptare, în limita locurilor disponibile la 

fiecare specializare. 

18.09.2021 -19.09.2021, 

ora 14 

10. Afișarea rezultatelor finale ale sesiunii de admitere septembrie 2021. Acestea vor 

fi publicate pe site-ul Facultății de Sociologie și Psihologie https://fsp.uvt.ro/. 
19.09.2021, ora 20.00 
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