ALTE INFORMAŢII
1. Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limita
locurilor pentru care se organizează concursul.
2. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală pe ultimul loc, se va apela la criteriile de departajare.
3. Candidaţii pot opta pentru înscrierea la două instituţii de învăţământ superior. În această situaţie, la înscrierea
pentru a doua facultate, candidaţii vor prezenta copii legalizate ale actelor de studii (originalul rămânând la
prima facultate), precum şi o adeverinţă care să certifice faptul că actele originale se află la prima facultate.
4. Dacă un candidat admis pe loc bugetat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber
se ocupă, în ordine, de către:
- unul dintre candidaţii reuşiţi cu media generală egală cu cea a ultimului candidat declarat admis, cu
aplicarea criteriilor de departajare;
- primul dintre candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă;
- primul dintre candidaţii declaraţi respinşi care are media mai mare sau egală cu media minimă stabilită
de facultate;
- prin redistribuire în cadrul facultăţii;
- scoatere la concurs în cadrul celei de-a doua sesiuni;
- locurile rămase vacante se anulează.
5. Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip în original
care să confirme absolvirea liceului şi promovarea examenului de bacalaureat. Candidaţii din această categorie,
declaraţi admişi, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat, în original, până la data stabilită
de facultate (la confirmarea locului).
6. Cifra de şcolarizare prevăzută nu poate fi depăşită.
7. La admiterea în toate ciclurile universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
8. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate
din cadrul MEC. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta atestatul de recunoaştere
a studiilor.
9. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de studii/specializări din
UBB sau din alte instituții de învățământ superior prin depunerea mai multor dosare (pentru fiecare dosar depus
se achită taxa de admitere), dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri finanțate de la bugetul de stat.
El trebuie să opteze pentru acea specializare/program de studiu la care dorește să fie finanțat de la bugetul de
stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepție fac olimpicii internaționali care pot beneficia de
două specializări/programe finanțate de la bugetul de stat.
10. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la
bugetul de stat, care decid să urmeze şi o a doua specializare, beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat
numai pe durata normală de studii (scăzând din durata de studii a noii specializări anii de studii cu finanţare de
la buget a specializării iniţiale).
11. Candidaţii pot opta pentru mai multe specializări, însă înscrierea la fiecare specializare necesită un dosar
separat, complet (inclusiv chitanţa de achitare a taxei de admitere).

12. Contestaţiile se vor depune la Comisia de admitere a facultății, conform calendarului admiterii. Comunicarea
rezultatelor la contestații prin afișare la avizierul/pe site-ul facultății.
13. Absolvenții cu diplomă de licență/diplomă de absolvire, care candidează pe locurile pentru licențiați pot urma
o a doua specializare în regim cu taxă în învățământul nivel licență.
14. Absolvenții, cu sau fără diplomă de licență/absolvire a învățământului superior de stat și particular au dreptul
să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, pe celelalte locuri aprobate, după cum urmează:
a. dacă prima specializare a fost urmată în regim bugetat, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învățământul particular sau cel de stat, cea de a
doua specializare poate fi în regim bugetat, în urma reușitei pe loc bugetat la concursul de admitere.
15. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget numai pentru
același an de studiu parcurs anterior în regim de taxă.
16. Candidații pot solicita retragerea dosarului de concurs, situație în care sunt eliminați din concurs. NU se
eliberează dosare sau acte din dosar în perioada dintre încheierea înscrierilor și afișarea primelor rezultate ale
concursului de admitere.

*Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu alte reglementări ale
Ministerului de resort sau ale Universităţii emise până la data concursului de admitere.

