
Depunerea cererilor de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor, 

prelungire sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2018-2019

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se 

vor depune la secretariat între orele 9:00-12:00/se vor trimite prin e-mail, conform  informaţiilor 

menţionate pe http://euro.ubbcluj.ro/studenti/anunturi-importante-pentru-studenti/   

după cum urmează: 

1. În cazul exmatriculării:

Studenţii care în anul 2017-2018 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de 

credite pe ambele semestre, conform planului de învăţământ, vor fi exmatriculaţi. 

Studenţii debitori care nu-şi achită taxele restante până în 14 septembrie 2018 vor fi 

exmatriculaţi. 

2. În cazul  reînmatriculării:

Studenţii care se află în această situaţie de exmatriculare au posibilitatea depunerii unei cereri de 

reînmatriculare.  

Termenul de depunere al cererilor de reînmatriculare este  între 1 - 20 septembrie 2018. 

Taxa de reînmatriculare este de 200 de lei. La reînmatriculare studenţii trebuie să plătească prima 

rată a taxei  de şcolarizare a anului universitar în care se realizează reînmatricularea*, conform 

Regulamentului privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor 

pentru anul universitar 2018-2019, Anexă la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018, art. 12.2, 

precum şi eventualele debite din anul precedent. 

3. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi 

acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor. 

Termenul de depunere al cererilor de întreruperea a studiilor este între 1 -  14 septembrie 

2018. 

4. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile, să depună cerere de reluare a studiilor. 

Termenul de depunere al cererilor de reluare a studiilor este între 1 -  14 septembrie 2018. 

(Nedepunerea cererii de reluare a studiilor duce la exmatriculare, conform Regulamentului de 

credite). 

http://euro.ubbcluj.ro/studenti/anunturi-importante-pentru-studenti/


 

5. În cazul prelungirii studiilor: 

Termenul de depunere al cererilor de prelungire a studiilor este între 1 -  14 septembrie 

2018. 

6. În cazul transferului: 

Pentru transferul în cadrul Facultăţii de Studii Europene la specializarea Relaţii 

internaţionale şi studii europene - forma de învăţământ la distanţă, trebuie să se depună cerere de 

transfer. 

 Termenul de depunere al cererilor de transfer la specializarea Relaţii internaţionale şi 

studii europene - forma de învăţământ la distanţă este între 1 -  14 septembrie 2018. 

7. În cazul mobilităţilor  (transferurilor) definitive: 

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-

Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de 

la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara). 

8 . În cazul glisărilor pe locurile bugetate: 

Termenul de depunere a declaraţiei şi a documentelor aferente glisării este data de 20 

septembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*În anul universitar 2018-2019, taxa de şcolarizare a anului I de studiu va fi: 

- 2800 lei/an la nivel licenţă; 

- 3000 lei/an la nivel master. Conform regulamentului de taxe al UBB, studenţii 

reînmatriculaţi vor plati taxa de şcolarizare a anului I. 

 


