
În atenţia candidaţilor care au confirmat locul obţinut la BUGET la admitere, 
nivel master, sesiunea septembrie 2022 

 
Toți candidaţii admişi și confirmați la buget în sesiunea iulie 2022 au obligaţia 

să aducă la sediul Facultății de Studii Europene sau să trimită pe serviciul de curierat 
dosarul cu actele (cele depuse on-line la înscriere/confirmare), precum și 2 două 
fotografii tip ¾, până in data de 29 august 2022. 

 
Dosarul cu acte al fiecărui candidat admis la BUGET la Facultatea de Studii 

Europene trebuie să conţină următoarele documente:  
▪ Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu, în original; 
▪ Diploma de licență/absolvire și suplimentul la diploma sau diplomă echivalentă 
acesteia/adeverința de absolvire a facultații pentru promoția 2022, în original; 
▪ Atesatatul de recunoaștere a diplomei, pentru studii effectuate în străinătate (în 
original); 
▪ Certificat de naștere în copie și originalul (se va face conformitatea la secretariat) sau 
DOAR copie legalizată notarial, în cazul în care documentele se trimit printr-un 
serviciu de curierat; 
▪ Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original sau copie legalizată (se poate 
legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)  
▪ Carte de identitate în copie simplă; 
▪ Adeverința medicală tip în original; 
▪ Certificatul de competență lingvistică în copie simplă sau declarația înlocuitoare; 
▪ 2 fotografii tip buletin de identitate (3/4); 
▪ Contractul de studii universitare completat în original şi semnat, în dublu exemplar 
(completat la confirmarea locului); 
▪ Documentele doveditoare în baza cărora s-a obținut reducere la plata taxelor de 
admitere; 
▪ Adeverința din care să rezulte calitatea de student/licențiat și anii universitari în care 
s-a beneficiat de finanțare de la buget/taxă (pentru candidatul care urmează/a urmat 
o a doua specializare de master); 
▪ Fișa de înscriere tip semnată (completată la înscriere) 
 

Este necesar ca documentele să ne parvină în timp util. Acestea trebuie despuse 
la secretariat fie personal, fie trimise printr-un serviciu de curierat. Recomandarea 
Comisiei de Admitere este de a se trimite documentele prin firmă de curierat, nu 
prin servicii postale. 

 
Adresa facultăţii: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai 

Strada str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090, judeţul Cluj, în atenţia echipei 
de admitere masterat. Program cu publicul: 9-12 în zilele lucrătoare (Luni-Vineri). 

. 


