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ANEXĂ LA REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE – NIVEL MASTER 2019

Capitolul I
NORME DE ORGANIZARE SI CRITERII DE ADMITERE
Art. 1. - În conformitate cu prevederile legislative in vigoare, admiterea în ciclul de studii
universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se face prin concurs.
Art. 2. - Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere este organizat de
Universitatea "Babeş-Bolyai" pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei
Naționale pentru anul 2019 şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul Universităţii.
Art. 3. - În vederea organizării si desfăsurării concursului de admitere la Facultatea de Studii
Europene, Consiliul profesoral al Facultăţii de Studii Europene aprobă componenţa Comisiei de
admitere a Facultăţii:
a. Preşedinte: profesor univ. dr. Nicolae Păun, decan
b. Conferenţiar univ. dr. Georgiana Ciceo, prodecan
c. Conferenţiar univ. dr. Alina Branda
d. Secretar: lector univ. dr. Delia Pop-Flanja

Art. 4. - Comisia de admitere a facultăţii ia măsuri pentru asigurarea materialelor si resurselor
umane necesare pentru admitere si pentru aducerea la cunostinţa publicului a tuturor
informaţiilor privitoare la concurs si realizează toate activităţile pe care le implică desfăsurarea
admiterii, sub îndrumarea si cu sprijinul Comisiei de admitere a Universităţii. Comisia de
admitere răspunde pentru legalitatea, corectitudinea si desfăsurarea în bune condiţii a
concursului de admitere la Facultatea de Studii Europene.
Art. 5. – Admiterea la Facultatea de Studii Europene se face în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute de către candidaţi în limitele locurilor pentru care se organizează concursul.
Art. 6. - Selecţia candidaţilor absolvenţi de nivel licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei
generale obţinute.

Criterii generale de admitere


Examenul de admitere pentru toate specializarile master consta intr-un interviu cu pondere de
100% din media de admitere.

Criterii de departajare în caz de medii egale:



Criteriul A: media generală a examenului de licenţă
Criteriul B: media de absolvire a anilor de facultate

Pentru specializările/programele de la nivel master este obligatorie prezentarea unui
certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Candidații au
obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba de desfășurare a
programului de masterat, sau într-o limbă de circulație internațională pentru programele care
se desfășoară în limba română, conform listei de mai jos, cu excepția candidaților care sunt
absolvenți ai unei specializări de licenţă cu predare în limba străină sau care au efectuat studii
de minimum 6 luni în străinătate, într-o limbă de largă circulaţie (engleză, franceză, germană,
italiană, spaniolă, rusă).
Pentru studiile universitare de licenţă şi master, organizate în limba maternă /într-o limbă
străină, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare.
Sunt acceptate următoarele certificate de competență lingvistică:
LIMBA ENGLEZĂ
Cambridge PET for SCHOOLS (Preliminary English Test) B1
Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate) B1, B2, C1
IELTS (International English Language Testing System) (4-9) B1, B2, C1, C2
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B1 (57-86), B2 (86109), C1 (110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minim 275, Reading: minim
275, Speaking: minim 120, Writing: minim 120
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English
Language Skills Assessment) – minim 25 de puncte
LCCI – JETSET (Level 4, 5, 6) B1-C2, minim 25 de puncte
LCCI – EfB – Level 1, 2, 3 B1-C2
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) B1-C2
ECL B1-C1
LIMBA FRANCEZĂ
DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1-C2
DELF (Diplôme d’études en langue française) B1-B2
TCF (Test de connaissance du français) B1-C2
TEF(Test d’évaluation du français) B1-C2
LIMBA GERMANĂ
DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz) B2
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ŐSD (Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch)
Goethe-Zertifikat B1, B2
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)
ZMP (Goethe Zertifikat C1)
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
ZOP (Goethe Zertifikat C2)
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+
TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2-C1
LIMBA ITALIANĂ
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) B1-C2
CELI 2, 3, 4, 5 (Certificazione della lingua italiana) B1-C2
LIMBA SPANIOLĂ
DELE B1-C2
Limba chineză
HSK – certificate eliberate de Institutul Confucius
•
Atestate eliberate de către Departamentul de Limbi Străine Specializate UBB și de către
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri UBB
•
Certificat eliberate de Centrele ALPHA și LINGUA ale UBB B1-C2
•
Atestate eliberate de universităţile din cadrul Consorţiului universitar București - Cluj Iași - Timișoara: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Universitatea Bucureşti, Academia de
Studii Economice București, Universitatea de Vest Timişoara
•
Atestate eliberate de universităţi din străinătate cu care Universitatea Babeș-Bolyai are
semnate acorduri de cooperare
Art. 9. - Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi
naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în următoarele condiţii:
•
la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat care au obţinut:
•
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute
de MENCȘ sau premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare beneficiază de dreptul de
a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget.
•
premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare
Deoarece acordarea burselor pentru aceşti candidaţi se face în baza H.G. 1004/2002, a Legii
educaţiei naţionale, Legii 235/2010 şi a OMECTS 3.890/2011, facultăţile vor depune la Rectorat,
listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea specializării (specializărilor), concursului,
anului şi a premiului obţinut.
Art. 10. - Locurile pentru care se organizează concurs de admitere la Facultatea de Studii
Europene sunt: locuri finanţate de la bugetul de stat si locuri cu taxă de studii (zi şi învăţământ la
distanţă).
Art. 11. Opţiunea pentru locurile cu taxă trebuie menţionată expres în cererea de înscriere.
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Capitolul II
DATA CONCURSULUI SI PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Art. 12. - În anul 2019, concursul de admitere la Facultatea de Studii Europene se va organiza în
sesiunile de admitere iulie si septembrie 2019.
Art. 13. - Perioada de finalizare a înscrierilor pentru concursul de admitere va fi 16 - 20 iulie 2019,
respectiv 11 – 14 septembrie 2019.
Art. 14. - Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se organizează de către Comisia
tehnică de admitere a facultăţii. Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor
pasi:
a. Completarea fisei de înscriere şi verificarea acesteia
b. Achitarea taxelor de înscriere si procesare
c. Înscrierea candidaţilor în baza de date şi emiterea documentelor de înscriere.
Art. 15. Calendarul admiterii 2019, sesiunea iulie, la Facultatea de Studii Europene este după
cum urmează:
16 - 20 iulie 2019
- înscrierea candidaţilor
22 iulie 2019
- interviul de selectie
23 iulie 2019
- afişarea rezultatelor
23 - 26 iulie 2019
- confirmarea locurilor
26 iulie 2019
- redistribuire locuri neocupate
27 - 30 iulie 2019(exceptând duminică, 28 iulie) - confirmarea locurilor după redistribuire
31 iulie 2019
- afişarea rezultatelor finale

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2019
11 - 14 septembrie 2019
- înscrierea candidaţilor
16 septembrie 2019
- interviul de selectie și afișarea rezultatelor
17 - 18 septembrie 2019
- confirmarea locurilor
18 septembrie 2019
- redistribuire locuri neocupate
19 septembrie 2019
- confirmarea locurilor după redistribuire
20 septembrie 2019
- afişarea rezultatelor finale
Inscrierile se fac zilnic la sediul Facultatii (str. Em. de Martonne, nr.1) dupa următorul program: LV : 9.00-16.00 şi S:9.00-13.00

Capitolul III
CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Art. 16. – La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.
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Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate
din cadrul M.E.N.C.Ș. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta
atestatul de recunoaştere a studiilor. Centrul de Cooperări Internaționale
(http://www.cci.ubbcluj.ro/) și Facultatea de Studii Europene sunt în măsură să ofere informații
legate de admiterea cetățenilor străini.
Pentru recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de
licenţă vă rugăm să accesaţi:
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
Pentru recunoaşterea studiilor cetăţenilor non-europeni în vederea admiterii la studii
universitare de licenţă vă rugăm să accesaţi:
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
Candidaţii din Republica Moldova, indiferent de nivelul la care dau admitere (licenţă sau
master), trebuie să facă dovada cetăţeniei moldoveneşti, în cazul în care candidează pe locurile
special alocate pentru ei. În cazul dublei cetăţenii româno-moldovenească candidaţii vor opta
pentru una dintre cetăţeniile cu care vor să participe la concurs şi această opţiune nu poate fi
schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv, sau conform reglementărilor
Centrului de Cooperari Internaţionale din cadrul UBB.
In cazul candidaţilor de etnie rromă, distribuirea locurilor bugetate se va face conform
dispoziţiilor M.E.N.C.Ș. De asemenea, actele suplimentare necesare ocupării acestui loc bugetat
vor fi cele stabilite tot prin dispoziţie M.E.N.C.Ș.
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o
recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care
atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către
Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere. Și în cazul lor se aplică reglementările art. 7,
conform căruia, aceștia pot beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru anul I o singură
dată. Dacă au mai fost admiși în anul I și au fost exmatriculați pot să beneficieze prin concursul
de admitere numai de un loc cu taxă.
Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de
studii/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/ un singur
program de studii pe locuri finanţate de la bugetul de stat, conform prezentului Regulament.
Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii concomitent. El trebuie să opteze
pentru acea specializare/acel program de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de
stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepţie fac olimpicii internaţionali, care
pot beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat. Reduceri de taxă de
şcolarizare în cazul studiilor concomitente la Universitatea Babeş-Bolyai sunt reglementate de
regulamente speciale aprobate de Senat. Termenul limită de depunere a actelor în original la
Universitatea Babeş-Bolyai este termenul confirmării stabilit de facultate.
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Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, 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
subvenţionare de la buget la specializarea iniţială). 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.
Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor din anul I. În cazul în care aceștia au fost
exmatriculaţi ori s-au retras de la studii de pe loc bugetat, pentru a deveni studenți, trebuie să
susțină concurs de admitere.
Finantarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat
a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu exceptia cazurilor sociale,
implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.
Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular (conform art. 10 al regulamentului de
admitere al UBB) în care declară pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă a mai urmat studii
universitare de licență la buget. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material
în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se
pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din
situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat și UBB va face demersurile
necesare pentru informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală.
Art. 18. - Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) şi taxa de procesare (50
ron).
Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare,
Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului
didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și
preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de
comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu
este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii
părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de
admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare). În cazul candidaților proveniți din
centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara
cifrei de școlarizare finanțate de la bugetul de stat.
Plata taxelor se face prin mandat postal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX dechis la
Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea
la Facultatea de Studii Europene. Pe mandatul postal se va specifica, in mod obligatoriu, numele
candidatului si specializarea pentru care candideaza. Taxa de admitere nu este returnabilă.
Art. 19. - Candidatii care doresc sa se înscrie la mai multe specializari/ linie de studiu din cadrul
facultăţiii, se vor înscrie separat la fiecare din ele, plătind taxele de procesare corespunzătoare
pentru fiecare specializare (de 50 RON) şi taxa de înscriere (de 150 RON) o singură dată.
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Capitolul IV
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Art. 20. ÎNSCRIEREA 16-20 iulie 2019
1. Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se face direct la sediul facultatii, personal, pe baza
cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente necesare, sau de către o altă personă,
în numele candidatului, pe bază de procură, ori online.
2. Documentele necesare pentru înscriere sunt urmatoarele:




fisa de înscriere tip completată si semnată;
chitanța care dovedește plata taxei de procesare (50 RON).
chitanța care dovedește plata taxei de inscriere (150 RON).

Plata taxelor se face prin mandat postal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX al
Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea pentru
Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene, sau direct la sediul
facultatii.
Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevări stabilite de
către Senatul Universităţii. La înscriere candidatul este obligat să declare numărul anilor de
studiu în care a mai ocupat loc bugetat la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de
învăţământ superior.
Fisele de înscriere incomplete sau neînsotite de dovada în original a platii taxelor aferente (de
procesare în cazul preînscrierii si de inscriere si procesare în cazul înscrierii) nu sunt luate în
considerare. Persoana respectiva nu e considerata înscrisa la admiterea la Facultate.
Art. 21. Verificarea raportului de înscriere eliberat de facultate se face de către candidat în
momentul primirii acestuia. Raportul reprezintă actul doveditor al înscrierii în baza de date a
admiterii 2019. Facultatea de Studii Europene nu își asumă responsabilitatea pentru completarea
greșită de catre candidaţi a fișelor de înscriere.

Capitolul V
STABILIREA ŞI AFISAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
Art. 22. - După încheierea perioadei de înscriere se trece la prelucrarea informatizată a datelor.
Aceasta presupune calcularea mediei generale de admitere a fiecărui candidat si întocmirea
listelor în ordinea descrescătoare a mediilor.
Art. 23. – Interviul de selecție va avea loc conform Art. 15. Media generală (finală) a fiecarui
candidat se calculează ca medie ponderată, cu patru zecimale, fără rotunjire, conform criteriilor
de admitere. Mediile finale obținute de candidaţi la concurs sunt valabile pentru stabilirea
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ordinii de clasificare numai la facultatea, profilul si specializarea la care au candidat (marcată în
fişa de înscriere).
Art. 24. - Comisia de admitere a Facultăţii de Studii Europene centralizează rezultatele
concursului de admitere si le înaintează Comisiei de admitere a Universităţii "Babes-Bolyai", sub
semnătura presedintelui comisiei de admitere din facultate.
Art. 25. - Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere a
Universităţii, se aduc la cunostinţă publică, sub semnătura presedintelui Comisiei de admitere a
Universităţii "Babes-Bolyai", prin afisare imediată la avizierul Facultăţii de Studii Europene, la loc
vizibil si permanent, cu menţionarea datei si orei afisării, precum si pe site-ul facultăţii.
Fac obiectul afisării listele cu candidaţii admisi pe specializări, ordonaţi descrescător după media
generală (si celelalte criterii suplimentare) si lista cu candidaţii „în aşteptare” (care nu au obţinut
un loc la specializarea menţionată în fişa de înscriere) pentru toate specializările concursului.
Art. 26. – În legătură cu rezultatele concursului pentru locurile bugetate, se pot depune
contestaţii, în ziua de 23 iulie 2019, (respectiv 6 septembrie 2019 pentru consursul de admitere
din septembrie 2019), la sediul Oficiului permanent al admiterii. Rezultatul rezolvării
contestaţiilor se va comunica prin afisare în termen de 24 de ore de la încheierea termenului de
depunere a contestaţiilor. Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie formată din trei
cadre didactice din cadrul comisiei de admitere a facultăţii.
Art. 27. - Contestaţiile vor fi admise dacă se constată o eroare materială de calcul a mediei
generale de admitere sau o încălcare a regulamentului de admitere.
Art. 28. – Admiterea contestaţiei atrage după sine aducerea candidatului respectiv pe poziţia
corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaţilor în ordinea mediilor (folosind
toate criteriile suplimentare specifice), cu toate consecinţele care urmează pentru el. Candidatul
căruia i s-a admis contestaţia dobândeste calitatea de student dacă în noul clasament el se
găseste pe o poziţie anterioară sau întrutotul identică ultimului candidat admis iniţial.
Art. 29. - Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afisare, prin grija Comisiei de
admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare si răspuns la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere pentru locurile bugetate în sesiunea iulie/septembrie 2019
se consideră definitiv si nu mai poate fi modificat decât prin mecanismele retragerilor,
neconfirmărilor/glisărilor/suplimentărilor de locuri.
Capitolul VI
CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI. REDISTRIBUIREA. DISPOZIŢII FINALE
Art. 30. –Confirmarea locului
Orar : luni-vineri 9.00-16.00 ; sâmbăta 9.00-13.00
23 iulie – 26 iulie 2019 pentru candidatii admişi pe locurile bugetate
23 iulie – 30 iulie 2019 pentru candidatii admişi pe locurile cu taxă
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Art. 31. Candidatii admişi la concursul de admitere pe locurile bugetate şi cu taxă trebuie să-şi
confirme locul prin depunerea unui dosar cu acte necesare (enumerate mai jos) şi să completeze
formularul de confirmare şi contractul de şcolarizare pe anul universitar 2019-2020 cu
facultatea.
Art. 32. Neconfirmarea locului bugetat până în 26 iulie ora 16.00 duce la pierderea locului bugetat
obţinut prin concurs! Candidaţii declaraşi admişi la buget, în cazul în care nu îşi confirmă locul la
buget până la data de 26 iulie, îşi pierd locul bugetat. După această dată, mai au posibilitatea de
a-şi confirma un loc numai la taxă.
Neconfirmarea locului cu taxă până in 26 iulie ora 16.00 duce la pierderea dreptului la
redistribuire la buget! Candidaţii declaraţi admişi la taxă, în cazul în care îşi confirmă locul la taxă
până în data de 26 iulie, pot ocupa un loc la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor, dacă
candidaţii declaraţi admişi la buget nu au confirmat locul bugetat până în data de 26 iulie.
Data limită de confirmare a unui loc cu taxă este 30 iulie 2019.
Candidaţii aflaţi în aşteptare care au făcut opţiune numai de buget, după afişarea rezultatelor din
23 iulie 2019, trebuie să se prezinte în perioada 23-26 iulie 2019 pentru a completa cererea de
redistribuire. În caz contrar, candidaţii pierd posibilitatea obţinerii unui loc bugetat.
Taxa achitată la confirmarea locului cu plată (prima rată de 750 ron) va fi returnată în cazul în care
se produce glisarea pe loc bugetat.
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 este de 3000 Ron. Dacă un student
urmează în paralel 2 specializări/programe de studiu în cadrul Facultăţii de Studii Europene,
pentru cea de a doua specializare, taxa de şcolarizare este redusă cu 50% , respectiv la nivelul
sumei de 1500 Ron.
În cazul în care un candidat la admiterea în învăţământul universitar este declarat admis la cel
mult două specializări, acesta poate opta pentru păstrarea (dobândirea) calităţii de student
pentru ambele specializări. Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul stabilit de
facultate („confirmări”), dacă ocupă locul pe care a fost admis, prezentând în cazul ocupării unui
loc bugetat diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă/adeverinţa de licenţă în original.
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 media 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 liniei de studii, a facultăţii, apoi a universităţii, în condiţiile stabilite
prin metodologia proprie a facultăţii, respectiv a universităţii, şi cu aprobarea Consiliului de
Administraţie.
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La confirmarea locului, candidatul admis în învatamântul universitar va depune un dosar cu
următoarele acte:
1. certificat de naştere – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe loc, pentru uz
intern, dacă se prezintă originalul)
2. certificat de căsătorie (dacă se aplică) – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe
loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
3. copie xerox buletin sau carte de identitate
4. diploma de licenţă / adeverinţă de licenţă in original (pentru cei admişi pe locurile
bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă - se poate legaliza pe
loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul). Candidaţii cărora nu le figurează pe
diploma/adeverinţa de licenţă media de absolvire a anilor de facultate sunt obligaţi să
depună la dosar şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă care sa ateste această medie.
5. diploma de bacalaureat – original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie
legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă - se poate legaliza pe loc, pentru uz intern,
dacă se prezintă originalul)
6. două fotografii tip buletin
7. copie certificat de competenţă lingvistică
8. dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi la forma de
învăţământ “cu taxa”). Prima rată este în cuantum de 750 RON. Aceasta se poate achita la
casieria facultăţii sau prin mandat poştal / ordin de plata in contul IBAN nr.
RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal 4305849, cu
specificarea “Taxa şcolarizare pentru Nume, prenume, master, an I “.
9. adeverinţă medicală tip (în original)
10. dosar plic
Art. 33. Dacă un candidat confirmat pe locurile bugetate solicită retragerea din cadrul facultăţii,
acesta se va prezenta la sediul facultăţii şi se va adresa Comisiei de admitere. În urma unui proces
verbal de predare-primire a dosarului şi a completării unei cereri de retragere, candidatul declarat
admis la buget va fi şters din baza de date.
Locul rămas liber va fi ocupat în ordinea strict descrecătoare a mediilor, de următorul candidat
care şi-a confirmat locul la taxă până la data de 26 iulie 2019 la specializarea respectivă. În cazul
în care nu există nici un candidat confirmat cu taxă până în data de 26 iulie 2019, se va trece la
candidatul cu cea mai mare medie care a plătit taxa până la data şi ora la care candidatul
confirmat pe buget şi-a retras dosarul. Acest candidat va fi notificat telefonic de facultate, având
obligaţia de a depune la dosar diploma de bacalaureat în original, dacă nu a făcut acest lucru în
momentul confirmării locului cu taxă.
Dacă un candidat confirmat la taxă solicită retragerea dosarului, acesta se va prezenta la sediul
facultăţii şi se va adresa Comisiei de admitere. În urma unui proces verbal de predare-primire a
dosarului şi a completării unei cereri de retragere, candidatul declarat admis la taxă va fi şters din
baza de date. Printr-o cerere scrisă şi înregistrată la secretariatul facultății, în intervalul scurs de
la semnarea contractului până în ziua precedentă începerii anului universitar, taxele (tarifele) de
şcolarizare se restituie integral. Locul rămas liber va fi ocupat, în ordine strict descrescătoare a
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mediilor, de candidaţii din lista în aşteptare. Aceşti candidaţi vor fi notificaţi telefonic de
posibilitatea ocupării unui loc la taxă.
În perioada 26-30 iulie 2019, candidaţii din listele în aşteptare vor fi notificaţi telefonic de către
un membru al comiei de admitere despre posibilitatea ocupării unui loc la taxă⁄buget la
specializarea pentru care concurează. Acest fapt este posibil datorită confirmărilor şi
redistribuirilor zilnice.
În situaţia în care, după perioada de confirmare a locurilor din intervalul 23-26 iulie 2019, în
cadrul unei specializări nu se ocupă toate locurile bugetate, vor fi notificaţi telefonic despre
posibilitatea ocupării unui loc la buget candidaţii de la taxă şi cei din listele în aşteptare, în
ordinea descrescătoare a mediilor, liste conform rezultatelor din 23 iulie 2019. Confirmarea
ocupării locului bugetat trebuie realizată până în data de 30 iulie, ora 16. În caz contrar, locul
bugetat se pierde.
Locurile bugetate rămase libere se alocă sesiunii din septembrie 2019.
Locurile cu taxă rămase libere se alocă sesiunii din septembrie 2019.
În situaţia în care un candidat confirmat la loc bugetat sau la taxă îşi retrage dosarul după data
de 30 iulie 2018, locul rămas liber se alocă sesiunii din septembrie 2019.
Ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studenții care urmează programe de
studii în regim cu taxă, indiferent de anul de studiu, datorează taxa de şcolarizare în funcție de
momentul solicitării scrise a retragerii astfel:
 Dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului
universitar, va datora 50% din taxa de școlarizare totală;
 Dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului II al anului
universitar, va datora 100% din taxa de școlarizare totală.
Taxa netă de plată la momentul retragerii se va determina ca diferența între taxa totală
datorată cumulat și taxa totală achitată cumulat de la începutul anului universitar la care se pot
adăuga eventualele taxe neachitate în anii universitari anteriori.
Restituirea eventualelor sume reprezentând taxe de școlarizare se va realiza numai la cerere,
ulterior retragerii.
Art. 34. Conform deciziei Consiliului Facultăţii de Studii Europene, numărul minim de studenţi
pentru organizarea unei specializări/unui program de masterat în limbă română este de 20, iar
pentru specializările/programele desfăşurate în limbă străină este de 15. Candidatii care isi vor
confirma locul la programe de masterat care nu se vor organiza in anul universitar 2019-2020
vor fi redistribuiti la alte programe de masterat ale facultăţii, conform opţiunii personale.
Decan
Prof. Univ. Dr. Nicolae Păun
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