
ANUNȚ 

informații privind glisarea de pe loc în regim cu taxă pe loc bugetat 

În atenţia studenților Facultății de Studii Europene înmatriculați în anul universitar 2018/2019 în 

 anul I licenţă (toate specializările) 

 anul II licenţă (toate specializările) 

 anul I master (toate specializările) 

 

În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor cu privire la GLISAREA DE PE LOC ÎN REGIM CU 

TAXĂ PE LOC BUGETAT, studenţii aflaţi în această situaţie sunt rugați să se prezinte la Secretariatul FSE 

pentru depunerea următoarelor documente, în funcţie de situaţiile în care se află: 

 

1. studenţii înmatriculați în regim cu taxă: 

 cerere de glisare pe loc bugetat; 

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pentru studenții înmatriculați la nivel 

licență, respectiv, diplomele de bacalaureat și licență și foile matricole aferente în original 

pentru studenții înmatriculați la nivel master. 

2. studenţii care urmează în paralel două specializări ale Facultății și sunt in situaţia de a ocupa un 

loc bugetat la ambele specializări: 

 cerere în care să menţioneze la care dintre cele două specializări doresc sa ocupe un loc bugetat. 

3. studenţii care urmează în paralel două specializări, una la Facultatea de Studii Europene şi una 

la o altă facultate și sunt în situaţia de a ocupa un loc bugetat la Facultatea de Studii Europene: 

 cerere pentru a beneficia de loc bugetat la Facultatea de Studii Europene; 

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pentru studenții înmatriculați la nivel 

licență, respectiv, diplomele de bacalaureat și licență și foile matricole aferente în original 

pentru studenții înmatriculați la nivel master. 

4. studenţii înmatriculați în regim cu taxă la alte facultăţi sau licenţiaţi aflaţi în situaţia de glisare: 

 cerere de glisare pe loc bugetat; 

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pentru studenții înmatriculați la ciclul de 

învățământ licență, respectiv, diplomele de bacalaureat și licență și foile matricole aferente în 

original pentru studenții înmatriculați la nivel master; 

 adeverinţă de la cealaltă facultate în care să fie menţionaţi anii universitari pe care i-au urmat 

în regim bugetat sau taxă. 

5. studenți etnici din Republica Moldova care obțin cetățenia română și domiciliul stabil în 

România 

 cerere de glisare pe loc bugetat; 

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pentru studenții înmatriculați la ciclul de 

învățământ licență, respectiv, diplomele de bacalaureat și licență și foile matricole aferente în 

original pentru studenții înmatriculați la nivel master; 

 copie după cartea de identitate emisă de autoritățile române. 

* 
Studenţii aflaţi în situaţia de glisare au obligaţia de a completa cererea de glisare de pe site-ul 

http://euro.ubbcluj.ro/studenti/documente-pentru-studenti/. Cererea se depune la Secretariatul FSE (program 
de lucru L-V, 09.00-12.00) sau se poate trimite în format scanat și semnat la una din următoarele adrese1: 

 pentru specializările RISEro (anul 1) și RISEge (anii 1, 2) - dna Monica Chifor 
(monica.gherman@ubbcluj.ro);  

 pentru specializările RISEro, zi, (anul 2), - dna Dorina Luca (dorina.luca@ubbcluj.ro); 
 pentru specializările RISEen (anii 1, 2), AE (anii 1, 2), Management (anii 1, 2) - dra Ramona 

Friedmann (ramona.friedmann@ubbcluj.ro); 
 pentru nivel master, toate specializările, anul I de studiu - dna Anamaria Bicaş 

(anamaria.bicas@ubbcluj.ro). 
 

Termen limită: 13 septembrie 2019 

                                                
1 În funcție de anul de studiu în care au fost înmatriculați studenții în anul univ. 2018/2019. 
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