
UNIVERSITATEA ˮ BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA 
Facultatea de Litere 

FIȘA DE ADMITERE CU OPȚIUNEA CANDIDATULUI 
SEPTEMBRIE 2022 

NUMELE Ș I PRENUMELE: ________________________________ 

CNP: ____________________ ACT IDENTITATE C.I.: Seria _____ Număr ____________ 
TELEFON: ___________________   EMAIL: ____________________________________ 
DOMICILIUL ADRESA: ____________________________________________________ 
LOCALITATE: ________________ JUDEȚ: ___________ ȚARA: _________________ 

DOMENIUL:  
LIMBA SI LITERATURA:

____________________ (A) 
____________________(B) 

Sau 
DOMENIUL:  
LIMBI MODERNE 
APLICATE:

     EN-FR   EN-GE   EN-IT   EN-SP 

     FR-EN    FR-GE        FR-IT  FR-SP 

Îmi asum nivelul avansat al celor două limbi lingvistice conform Regulamentului 
de admitere 2022. 

Opțiuni:  Cu frecvență-BUGET,        Cu frecvență-TAXĂ 
Med. BAC - Media obținută la examenul de bacalaureat: ________ 
Med. ani de studiu- Media generală a anilor de studiu:     ________ 
_______________________________________________________      

 MEDIE ADMITERE:                                                              ________ 

Dată înscriere: ______________ Semnătura: _______________________ 

Important: 
Semnarea acestui formular de către candidat presupune faptul ca datele introduse sunt corecte și 

conduce la pierderea dreptului la contestație !!! 
Subsemnatul/a, ________________________________________, în calitate de candidat 

consimt în mod expres și neechivoc că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice 
mijloace, chiar și prin transmiterea către terți, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 
677/2001, Legea nr. 506/2004) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în 
vigoare, de către instituția publică de învățământ superior și de către orice alt organism abilitat să 
efectueze verificari asupra activității acesteia. 

Candidații declarați admiși sunt rugați, începând cu 25 septembrie, să acceseze aplicatia 
http://academicinfo.ubbcluj.ro/Info, optiunea "HELP - Logare studenți și recuperare cont pentru a 
primi datele de access. Acestea sunt utile pentru a completa contractele de studiu pentru anul 1. La 
începutul anului universitar sunteți rugați să aduceți contractele de studiu semnate la secretariat.  

Îmi asum nivelul specializării conform Regulamentului de admitere 2022. 
Vă rugăm să verificați, în permanență, adresa de mail comunicată facultății !!!  
ACEST DOCUMENT TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOAR O PAGINĂ!!!  

http://academicinfo.ubbcluj.ro/lnfo%2Coptiunea
http://academicinfo.ubbcluj.ro/lnfo%2Coptiunea
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