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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE ADMITERE LA UBB,
ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ
Anexă la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai
și la
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în
Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021
- Aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 2020 -

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza
Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național
pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității
Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea
acestora în regim online, Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin
Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi Metodologia de admitere la studiile universitare
de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3982 din 02.03.2020 vor fi completate cu
următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere iulie 2020 și septembrie 2020, dacă
situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față:
1. Admiterea la nivel licență se va desfășura după un nou calendar aprobat în funcție
de perioada în care se vor finaliza activităţile anului terminal din învățământul
preuniversitar.
2. Sesiunile de admitere nivel masterat, atât iulie, cât și septembrie, se vor desfășura
după calendarul propus inițial și aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administrație nr. 22365 din 18.11.2019.
3. Sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat se va desfășura după
calendarul aprobat de Senatul Universității Babeș-Bolyai.
4. Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe
platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de
admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din
10.12.2019 şi în Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea
Babeș – Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului
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de Administrație nr. 3982 din 02.03.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac
excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic
la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea
referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și
cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație
scrisă semnată.
a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel licență:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de
foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
- certificatul de naștere;
- carte de identitate;
- adeverință medicală tip;
- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
- alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
b) Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de
foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
- diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia
matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
- certificatul de naștere;
- carte de identitate;
- atestat/certificat de competență lingvistică;
- adeverință medicală tip;
- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
- alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
c) Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:
- fișă tip de înscriere (semnată);
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- cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de
pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații
care optează pentru locurile rezervate etniei rrome;
- Curriculum Vitae şi lista lucrărilor;
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de
foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
- diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia
matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
- diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de
master/foaia matricolă;
- certificatul de naștere;
- certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin
căsătorie);
- carte de identitate;
- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare);
- alte acte stabilite prin metodologia proprie a şcolilor doctorale şi a
Institutului de Studii Doctorale prin Metodologia de admitere la studii
universitare de doctorat.
5. Forma de examinare pentru fiecare ciclu şi program va fi specificată de
facultatea/şcoala doctorală organizatoare.
6. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat
şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o
modalitate comunicată de facultate/şcoala doctorală/ISD. Documentele originale vor
fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut
un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de
şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi
nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la
pierderea locului dobândit prin concurs.
7. Prevederile prezentei anexe se aplică și pentru organizarea sesiunilor de admitere ale
Programului de studii psihopedagogice (Modulul Pedagogic), nivelul I și nivelul II.
8. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale
Regulamentului de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin Hotărârea
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Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi ale Metodologiei de admitere la studiile universitare
de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul universitar 2020-2021 aprobată
prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3982 din 02.03.2020.
9. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea
activităților didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta
valabilitatea, aplicându-se integral Regulamentul de admitere al Universității BabeșBolyai aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi Metodologia de
admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul
universitar 2020-2021 aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3982
din 02.03.2020.
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