
 

 

Calendarul concursului de admitere pentru 

cursurile Colegiul de Învăţământ Terțiar 

Nonuniversitar USAMVBT 

Sesiunea Iulie-Septembrie 2022 

 

 
Sesiunea de vara: 
Înscrieri:  01.07.2022 - 27.07.2022 

(Luni-Vineri între orele 8,00 -15,00,  
Sâmbata între orele 8,00-12,00) 

Afisarea rezultatelor: 28.07.2022 - dupa ora 16,00 
Confirmarea locurilor:  29.07.2022 
 
Sesiunea de toamnă: 
Înscrieri:  01.09.2022 - 08.09.2022  

(Luni-Vineri între orele 8,00 -15,00,  
Sâmbata între orele 8,00-12,00) 

Afisarea rezultatelor: 08.09.2022, dupa ora 16,00 
Confirmarea locurilor: 09.09.2022 

 
 
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII: 
Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosar de 
înscriere care trebuie să conţină în original și copii xerox în 
vederea certificării „conform cu originalul” ale următoarelor acte 
in momentul înscrierii: 
• foaie matricolă (sau echivalente) și certificat de absolvire a 

liceului sau diplomă de bacalaureat pentru cei care au 
promovat bacalaureatul  

• (Notă: SE POT ÎNSCRIE ȘI ABSOLVENȚII CARE NU 
AU PROMOVAT BACALAUREATUL)  

• certificat de naștere; 
• acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de 

căsătorie, sentințe judecătorești, etc.) 

• adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se 

înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care 

candidează 

• copie a cărții de identitate; 

• 3 fotografii color 3/4; 

• fișă de înscriere; 

• dosar plic. 
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SPECIALIZĂRILE: 

  

TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂŢII 

PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

28 locuri 

 

TEHNICIAN PENTRU PANIFICAŢIE ŞI 

PRODUSE FĂINOASE 

28 locuri 

 

TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA CĂRNII 

ȘI LAPTELUI 

28 locuri 
 
 

Director Colegiu de Învăţământ Terțiar 
Nonuniversitar USAMVBT, 

 Conf. dr. ing. Diana Nicoleta Raba  

ADRESA: Calea Aradului, 119,  

Timișoara, județ Timiș 

TEL.: +40723 350 424 

E-MAIL: diana.raba@usab-tm.ro 

                                   
 
 
ADMITEREA ÎN ANUL 1 - se va face pe baza Dosarului de 
înscriere. Departajarea candidaților se va face pe baza 
mediei aritmetice a anilor de studiu din liceu. În cazul mediilor 

egale, criteriul de departajare este media clasei a XIIa. 

 
• Domeniul: Industrie alimentară 
• Calificarea profesională: Tehncian controlul calităţii 

produselor agroalimentare; Tehnician pentru panificaţie 
şi produse făinoase; Tehnician în prelucrarea cărnii și 
laptelui. 

• Nivelul: 5; 
• Forma de îvăţământ: la zi; 
• Durata studiilor: 1,5 ani (3 semestre). 

 
Curriculumul procesului de învăţământ  
Curriculumul pentru cele trei calificări cuprinde între 14 și 
16 module repartizate pe durata a trei semestre (1,5 ani) de 
pregătire teoretică și practică, cuprinzând între 1440 și 1470 
de ore. Din numărul total de ore, conform reglementărilor 
europene, cel puţin jumătate sunt consacrate pregătirii 
teoretice restul orelor distribuite pregătirii practice. 

 
Caracteristicile școlii si facilităţi oferite cursanţilor 
• Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT se 

adresează pregătirii postliceale a elevilor pentru a le facilita  

încadrarea optimă în viaţa socio-profesională. 

• La absolvirea studiilor, cursanții pot obţine mai repede contracte 

de muncă, atât în ţară cât, şi în străinătate. 

• Utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare-evaluare, 

centrate pe elev. 

• Participarea la activităţi suplimentare benevole şi de voluntariat. 

• Accesul permanent la biblioteca scolii. 

• Participarea gratuită la sesiunile şi simpozioanele organizate de 

universitate. 
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