ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face ONLINE de pe adresa de e-mail
PERSONALĂ a candidatului. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la
dosarul candidatului.
Absolvenţii de facultate cu diplomă de licență vor trimit online următoarele documente
scanate:
fișă tip de înscriere (semnată)
diploma de bacalaureat și foaia matricolă
diploma de licență și foaia matricolă/supliment de licență
certificatul de naştere
buletin/carte de identitate
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
adeverinţă medicală tip din 2022 (eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către
medicul de familie, din care să rezulte că sunt apți pentru domeniul la care candidează)
8. adeverință doveditoare cu regimul privind studiile masterale anterioare (pe an de studiu și
an universitar)
9. certificat de competență lingvistică (pentru absolvenții a căror specializare nu este limba
străină)
Pentru programele de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat de
competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională. Sunt valabile atestatele
lingvistice
eliberate
de
Facultate
și
certificatele
din
Anexa
1
(https://admitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/files/Admitere_2022_Anexa_1_Echivalarea_ce
rtificatelor_lingvistice_13.12.2021_SENAT.pdf).
10. Dovada achitării taxelor de admitere (taxă de procesare + taxă de înscriere)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Absolvenţii de facultate cu diplomă de licență în altă țară trimit online următoarele
documente scanate:
Scrisoare de accept sau ordinul Ministerului sau atestat CNRED
1.

fișă tip de înscriere (semnată)

2.

diploma de bacalaureat și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă cu aceasta
(adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de
bacalaureat și media anilor de studiu) + foaia matricolă + traducerea în limba română

3.

diploma de licență și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă cu aceasta
(adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de licență
și a mediei anilor de studiu) + foaia matricolă/supliment diplomă + traducerea în limba
română

4.

certificatul de naştere (traducere autorizată a certificatului de naștere pentru cetățenii
străini)

5.

atestat limba română* sau dovada studierii limbii române în liceu pe durata a 4 ani

6.

buletin/carte de identitate și paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea
română

7.

declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

8.

adeverinţă medicală tip din 2022, din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care
candidează

9.

adeverință doveditoare cu regimul privind studiile masterale anterioare (pe an de studiu și
an universitar)

10. certificat de competență lingvistică (pentru absolvenții a căror specializare nu este limba

străină)

11. dovada achitării taxelor de admitere (taxă de procesare + taxă de înscriere)
*Testul pentru obținerea atestatului de limba română se susține în cadrul Facultăţii de Litere,
Departamentul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (DLCCR). Taxa pentru test este 100 Euro.

