
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 

La admiterea în ciclul de studii universitare de Master pot participa absolvenții de liceu cu 
diplomă de licență sau cu diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre 
ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elvețiene 
cu diplome de licență obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, 
conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale. La înscrierea la 
concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a prezenta 
atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului 
(C.N.R.E.D. - https://www.cnred.edu.ro/ro). 

 
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii 
prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Este 
obligatorie prezentarea atestatului de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din 
cadrul Ministerului (C.N.R.E.D.).  

 
Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de licență din ţările 

respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul 
de Cooperări Internaţionale din UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php). 

 
Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi 

instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor dosare de înscriere 
(pentru fiecare dosar depus se achită taxa de admitere),dar poate fi înmatriculat la cel mult două 
programe de studiu concomitent. Nu poate beneficia de subvenţia de la buget decât pentru un program 
de studiu, al doilea program fiind urmat în regim cu taxă. 

 
 

*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. 
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