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Locurile finanţate prin granturi de studii sunt stabilite prin ordin al
Ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern.
Pot candida pe locurile cu taxă cei care nu au fost admişi pe locurile finanţate de prin
granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor şi care satisfac cerinţa
minimală de admitere. Pot ocupa locuri cu taxă cei care solicită aceasta, în mod
explicit, în fişa de înscriere.
2. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează
admitere pentru nivel licenţă, în condiţiile de la punctul 1 a şi b.
3. Admiterea pentru nivel licenţă se organizează pe domenii de studii
stabilite prin H.G. nr. 966/2011 și în completările ulterioare, pe linii de studiu. La
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei există: domeniul Psihologie cu
specializarea Psihologie; domeniul Ştiinţe ale Educaţiei cu specializările:
Psihopedagogie Specială, Pedagogie, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.

I. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE
În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199,
200 şi 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste
locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr.
441/2001, cu modificările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind
stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare
internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care
au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi
completările ulterioare, al HG nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi
al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de
învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a
numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a numărului
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările ulterioare, al HG nr.
404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al
HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi al
HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se face
prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, organizarea admiterii este
de competenţa Senatului Universităţii. Admiterea se organizează numai în instituţiile
de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care
au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

4. Candidaţii la concursul de admitere în învăţământul universitar, la studii
universitare de licenţă pot fi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau
echivalentă cu aceasta), precum şi studenţi sau absolvenţi ai diverselor instituţii de
învăţământ superior, cetăţeni ai României. Nu pot constitui criterii de selecţie a
candidaţilor admişi: vârsta, sexul, etnia, limba maternă, religia, rasa, apartenenţa
politică, apartenenţa la organizaţii legal constituite (ori a căror activitate nu încalcă
legile statului român) sau bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate,
inclusiv SIDA.
Nu pot fi admişi candidaţii diagnosticaţi cu tulburări psihotice şi/sau
tulburări severe de personalitate. Investigaţia neuropsihiatrică va fi cerută la nevoie
la confirmarea locului, sau pe parcursul anilor de studii.
Cetăţenii străini pot fi admişi, conform hotărârilor în vigoare ale M.E.C.T.S.
Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor şi a înscrierii
acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al
Universităţii Babeş-Bolyai. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu
predare în limba romînă, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de
competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţiile abilitate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
5. Un candidat poate participa la admitere concomitent la mai multe domenii
şi specializări din Universitatea “Babeş-Bolyai” sau din alte instituţii de învăţământ
superior, în condiţiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură
specializare pe locuri subvenţionate prin granturi de studii, conform prezentului
regulament. Candidatul admis la mai multe specializări trebuie să opteze pentru acea
specializare la care doreşte să fie subvenţionat prin granturi de studii, prin

A. 1. Admiterea în învăţământul superior se organizează astfel:
a. pe pe locuri subvenţionate prin granturi de studii,
b. pe locuri cu taxă (învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă).
2

prezentarea dosarului cu actele în original. Reduceri de taxă de şcolarizare în cazul
studiilor concomitente la mai multe specializări de la Universitatea Babeş-Bolyai
sunt reglementate de regulamente speciale aprobate de Senat.
6. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în
anii precedenţi pe locuri finanţate prin granturi de studii, care decid să facă şi o a
doua specializare şi sunt declaraţi admişi la această nouă specializare, pot beneficia
de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din
durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget la
specializarea iniţială). Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor exmatriculaţi
(inclusiv celor care s-au retras de la studii), cu excepţia primului an de la
reînmatriculare. Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de studiu,
cea de a doua specializare poate fi efectuată cu finanţare de la bugetul de stat, în
urma reuşitei la concursul de admitere pe loc bugetat.
7. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire a învăţământului
superior de stat şi particular au dreptul să se prezinte la admitere pentru studiul unei
noi specializări, după cum urmează:
a. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua
specializare va fi în regim cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul
particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim fără taxă, în
urma reuşitei pe loc bugetat la concursul de admitere.
În ambele situaţii candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere
(în fişa de înscriere) perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat
pe durata primei specializări.
De asemenea, menționăm faptul că, facultatea noastră nu oferă locuri
speciale pentru această categorie de candidați. Aceștia participa la concursul de
admitere în aceeași listă de admitere, cu aceleeași proceduri și criterii de selecție ca
și absolvenții de liceu.
8.Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii şi
specializări din Universitatea Babeş-Bolyai sau din alte instituţii de învăţământ
superior, în condiţiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură
specializare pe locuri finanţate prin granturi de studii, conform prezentului
Regulament. Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii
concomitent. El trebuie să opteze pentru acea specializare la care doreşte să fie finanţat
prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepţie fac
olimpicii internaţionali, care pot beneficia de două specializări finanţate prin granturi
de studii.

9. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat care au fost admişi în
anii precedenţi, se pot prezenta la concursul de admitere în vederea trecerii în regim fără
taxă, în limita numărului de locuri finanţate prin granturi de studii, urmând a fi
înmatriculaţi în anul I de studiu.
10. Candidaţii
care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri
internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi conform regulamentului de admitere al
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei fără admitere, la specializări
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, în cadrul numărului de
locuri alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în
următoarele condiţii:
- a. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut distincţii la
olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental,
mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu sau premiul întâi,
- b. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut medalia de aur
la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.
- c. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare
disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut premiile I, II, III la concursurile
şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.C.T.S., în unul din
ultimii doi ani de şcolarizare (Olimpiade sau sesiuni de conferinţe ştiinţifice pentru
elevi recunoscute de M.E.C.T.S.).
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor
liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de
la absolvirea liceului. Deoarece acordarea burselor pentru candidaţii prevăzuţi la al.
a. şi b. se face în baza H.G. 1004/2002 şi a OMECTS 3.890/2011 , facultatea va
depune la Rectorat listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea specializării
(specializărilor), concursului, anului şi a premiului obţinut.
Candidaţii olimpici vor fi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor
calculate conform criteriilor de selecţie prevăzute prin prezentul regulament de
admitere.
11. Admiterea pe locurile disponibile la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei se face în funcţie de ordinea opţiunilor candidaţilor pentru forma de
învăţământ, în ordinea strict descrescătoare a mediilor. Candidaţii cu opţiunea 1 zi
vor putea intra în concurs pentru locurile la distanţă (ID), doar dacă acestea nu vor fi
ocupate de cei cu opţiunea 1 ID.Numărul de locuri subvenţionate prin granturi de
studii nu poate fi depăşit. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul
loc, se vor aplica criteriile de departajare stabilite de Consiliul Profesoral al
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
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Criteriile de departajare a candidaţilor sunt următoarele:
Criteriile de departajare a candidaţilor înscrişi la linia română:
- nota de la disciplina “Limba şi literatura română“ obţinută la examenul de
bacalaureat
- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat

înscriere, modelele de completare a fişei de înscriere etc, la cel mult 10 zile
lucrătoare de la adoptarea acestui regulament.
II. CRITERII ŞI REPERE GENERALE DE ADMITERE
1. Admiterea se organizează de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei sub îndrumarea directă a prorectoratului şi a Comisiei de admitere a
Universităţii, cu respectarea actelor normative în vigoare.
2. Admiterea pe locurile din bugetul statului se face strict în limita locurilor
repartizate facultăţii de către Rectoratul UBB şi prin ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului şi Sportului.
3. Admiterea la forma de învăţământ la distanţă se realizează pe baza
aceloraşi criterii pe liste separate a candidaţilor, ca şi admiterea la forma "învăţământ
de zi", pe locurile stabilite în acest scop. Învăţământul la distanţă este organizat
numai în regim cu taxă.
4. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). În cazul
notelor obţinute la liceele din alte ţări, dacă documentele de absolvire au fost
recunoscute şi echivalate conform legii, notele sau punctele vor fi transformate în
note ale sistemului de notare din România. Dacă clasificarea s-a făcut pe bază de
puncte, este obligatorie transformarea acestora în note, sistemul de transformare
fiind afişat odată cu listele finale. În cazul notelor obţinute la liceele din alte ţări,
dacă documentele de absolvire au fost recunoscute şi echivalate conform legii, notele
sau punctele vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România,
conform noilor reglementări M.E.C.T.S.

Criteriile de departajare a candidaţilor înscrişi la linia maghiară:
- nota de la disciplina “Limba şi literatura maghiară“ obţinută la examenul de
bacalaureat (pentru candidații absolvenţi de licee în limba română este nota
la disciplina “Limba şi literatura română“)
- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat
Criteriile de departajare a candidaţilor înscrişi la linia germană:
- nota de la disciplina “Limba şi literatura germană“ obţinută la examenul de
bacalaureat (pentru candidaţii absolvenţi de licee în limba română este nota
la disciplina “Limba şi literatura română“)
- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat
12. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 224 din 11 iulie 2005, şi Hotărârii
Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 11.516/19.09.2005, locurile subvenţionate
prin granturi de studii se ocupă anual, în funcţie de performanţele profesionale
ale studenţilor. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere
trebuie să se înscrie în anul I şi să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea, şi
să achite prima rată a taxei de şcolarizare. În caz de retragere, aceste sume de bani nu
se returnează.

5. Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de
admitere nu pot fi înscrişi la concursul de admitere la acele specializări, care
iau în considerare astfel de repere.

B. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

6. Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la
înscriere un certificat eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi
ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie.

I. ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE
1. În facultate, sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere
2012, iar Oficiul Permanent al Admiterii oferă candidaţilor, pe tot parcursul anului,
informaţii privind admiterea în facultatea respectivă. Oficiul Permanent al Admiterii
asigură activităţi de prezentare şi informare prin toate mijloacele de comunicare
existente, conform strategiei de promovare a specializărilor Universităţii BabeşBolyai elaborată de prorectorat, aprobată de Colegiul Senatului şi în conformitate cu
strategia proprie facultăţii noastre.
2. Comisia de admitere şi Oficiul Permanent al Admiterii de la facultate vor
preciza şi afişa toate detaliile referitoare la înscrierea candidaţilor, sediile de

CRITERIILE DE SELECŢIE
Criteriile de selecţie sunt aceleaşi pentru toate specializările (Psihologie,
Psihopedagogie specială, Pedagogie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar)
şi anume:
• Media generală a examenului de bacalaureat
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Înscrierile se fac direct la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, în perioada 16-23 iulie 2012. Pentru
specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar înscrierile se vor face la
sediile din localităţile unde sunt alocate locuri. Pentru înscrierea la concursul de
admitere, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei percepe, potrivit legii,
taxa de admitere, formată din taxa de înscriere (în valoare de 120 lei) şi taxa de
procesare (în valoare de 30 lei).

III. PREÎNSCRIEREA, ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
În anul 2012 concursul de admitere în învăţământul universitar la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se va organiza în două sesiuni. Prima
sesiune se va desfăşura în perioada 16-31 iulie 2012. Pentru ocuparea locurilor
rămase vacante se organizează o a doua sesiune în perioada septembrie 2012.

1. Înscrierea se face distinct pentru fiecare specializare.
Pentru înscriere, candidaţii vor completa o fişă tip, pentru fiecare specializare,
în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul
respectiv.
.
2. Candidaţii vor prezenta de asemenea o chitanţă prin care vor dovedi
achitarea taxei de înscriere şi a taxei de procesare.
3. Taxa de înscriere (120 lei) se achită pentru fiecare specializare. Angajaţii
şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice,
restaurantelor şi cafeteriilor universităţii, precum şi copiii personalului didactic în
activitate sunt scutiţi de plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare.
La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă
facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de
învăţământ superior.
4. Taxa de procesare se percepe pentru aspectele organizatorice si de
comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere (în cuantum de 30 lei), nu este
supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt
orfani de ambii părinţi, provin din Casele de plasament – candidaţii în cauză sunt
scutiţi atât de taxa de procesare cât şi cea de înscriere.
5. Pentru a beneficia de scutire de taxa de înscriere sau de taxa de procesare,
candidaţii vor adresa comisiei de admitere o cerere, însoţită de actele doveditoare.
6. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei confirmă primirea
actelor de înscriere şi dă un număr de înregistrare fiecărui candidat sau pentru
fiecare formular sosit pe adresa Oficiului Permanent al Admiterii din cadrul
facultăţii. La candidaţii care s-au preînscris prin poştă aceste numere de înregistrare
sunt transmise prin e-mail-ul din fisa de înscriere până cel târziu în data de 13 iulie
2012.
7. Comunicarea rezultatelor.
Rezultatele concursului de admitere se afişează începând cu data de 24 iulie 2012 la
sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe str. Sindicatelor nr. 7 şi pe

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere este organizată de Oficiul
Permanent al Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Se pot preînscrie prin poştă sau la sediul facultăţii următoarele categorii:
a. candidaţii olimpici, absolvenţi de liceu (prevăzuţi la punctul I.8. din
prezentul regulament)
b. licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
c. posesori ai diplomei de bacalaureat.
Candidaţii care s-au preînscris prin poşţă nu se mai înscriu în
perioada 16-31 iulie 2012!
Perioada de preînscriere prin poştă: 2 martie – 13 iulie 2012.
Data de 13 iulie este data limită de primire a documentelor solicitate la
Oficiul Permanent ale Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei.
Candidaţii care se preînscriu trimit prin poştă la Oficiul Permanent al
Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Cluj-Napoca, str.
Sindicatelor nr. 7):
a. fişa de înscriere, preluată de pe pagina de web a facultăţii, completată cu
toate datele şi semnată. Atenţie, fişa de înscriere este specifică fiecărei
specializări.
b. chitanţa în original, care dovedeşte plata taxei de procesare şi a taxei de
admitere (30 lei + 120 lei). Taxa se plateste la orice oficiu postal, prin mandat
postal.
La destinatar mentionati: Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Cont: RO 76 TREZ 216504601 X 007224 deschis la BN Trezoreria Cluj.
Cod fiscal: 4305849
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
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site-ul facultăţii http://www.psiedu.ubbcluj.ro şi pe site-urile secţiilor:
http://psihoped.ubbcluj.ro şi http://www.psychology.ro.
8. Toţi candidaţii cu medie peste 5.00 (cinci) la examenul de admitere pot
să-şi depună cereri de redistribuire. Aceste cereri urmează să fie soluţionate în
ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor şi a opţiunilor din fişa de înscriere, în
limita locurilor rămase disponibile, după confirmarea locurilor şi examinarea
dosarelor cu actele în original.
9. Confirmarea locului / depunerea cererilor de redistribuire.
Candidatul trebuie să confirme personal locul ocupat prin concurs şi/sau să
depună cererea de redistribuire.
Pentru confirmarea locului, candidatul declarat admis, trebuie să depună un
dosar cu următoarele acte:
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ( în original), în
cazul celor admişi pe locurile bugetate, cu foaia matricolă anexă la diplomă
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli
cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii tip buletin (carte) de identitate color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru
studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie
legalizată), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze
o a doua specializare
- alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăţii,

Neconfirmarea locului, în perioada menţionată mai sus atrage după sine
pierderea locului câştigat prin concurs fără o înştiinţare prealabilă.
10. Depunerea cererilor de redistribuire pe locurile neocupate se va face
în zilele 25-27 iulie 2012.
Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student
dobândită prin concurs sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas
liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:
a. cu unul dintre candidaţii care a obţinut medie generală egală cu cea a
ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate,
b. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar,
c. prin redistribuire în cadrul specializării, în funcţie de opţiunea exprimată în
fişa de înscriere.
Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
11. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări,
acesta poate opta pentru dobândirea calităţii de student la una sau mai multe
specializări în condiţiile prevăzute de lege.
12. Listele finale, după redistribuiri, vor fi afişate în data de 28 iulie 2012 la
sediul facultăţii şi pe paginile de internet ale facultăţii. Candidaţii declaraţi admişi în
urma redistribuirii îşi vor depune dosarele şi vor plăti prima rată din taxa de
şcolarizare în 30 iulie 2012 la sediul facultăţii.
13. Pentru locurile neocupate în prima sesiune de admitere se va organiza a
doua sesiune de admitere în perioada septembrie 2012 .Aceasta se va desfăşura în
aceleaşi condiţii ca prima sesiune.
Admiterea 2011 va avea următorul calendar:

- Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să
se înscrie în anul I şi să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea, şi să
achite prima rată a taxei de şcolarizare. În caz de retragere, aceste sume de
bani nu se returnează.

16,17,18,19,20, 21, 23 iulie 2012- înscrierea candidaţilor
24 – afişarea rezultatelor
25, 26, 27 iulie 2012 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de
redistribuire
28 iulie 2012– afişarea rezultatelor dupa redistribuiri
30 iulie 2012 - confirmarea locurilor după redistribuie
31 iulie – afisarea listelor finale

- conform Hotărârii Senatului Nr. 33/ SEN / 02.05.2012 se returnează taxa
achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc
bugetat.
Oficiul Permanent al Admiterii verifică exactitatea datelor din fişa de înscriere
şi operează în consecinţă.
Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2012
Confirmarea locului se face la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei pe str. Sindicatelor nr. 7, în perioada 25-27 iulie 2012 .

Dacă nici după a doua admitere nu se ocupă toate locurile subvenţionate prin
granturi de studii la o specializare, Colegiul Senatului Universităţii Babeş-Bolyai este
abilitat să hotărească redistribuirea locurilor la alte specializări în cadrul facultăţii
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sau la alte facultăţi, în interiorul liniilor de studiu, în funcţie de solicitări şi nivelul
concurenţei. Pe aceste locuri pot glisa studenţi admişi în prealabil pe locurile cu taxă.
Înscrierile pentru admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează şi în
afara sediilor facultăţilor, la Centre Regionale de Înscriere la extensiile universităţii.
Colegiul Senatului hotărăşte la propunerea Comisiei de Admitere aceste extensii.

IV. DISPOZIŢII FINALE
1. Facultăţile vor depune la Rectoratul Universităţii până la data de 31 iulie
2012, respectiv septembrie 2012, listele finale cu candidaţii admişi în anul
universitar 2012-2013, date după care nu se mai admit modificări. Aceste liste vor fi
semnate şi de preşedintele Comisiei de Admitere pe Universitate şi vor constitui
actul de bază pe care se va opera înmatricularea. Retragerile şi glisările ulterioare se
rezolvă după mecanismele
valabile
în
cazul
celor
înmatriculaţi.
2. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile şi
regulamentele anterioare. Orice modificare poate fi adusă numai cu aprobarea
Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, ori prin publicarea unor acte normative
imperative. Regulamentul poate suferi modificări în conformitate cu hotărâri ale
Colegiului Senatului Universităţii Babeş-Bolyai sau Ordine ale Ministerului emise
până la data concursului de admitere.

Decan,
Prof.univ.dr. Călin Felezeu
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