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Anexă la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de
admitere nivel licență și master pentru anul universitar 2020-2021 la
Facultatea de Biologie și Geologie
În baza Anexei 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, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului
de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de
Biologie și Geologie va fi completat cu următoarele prevederi aplicabile în sesiunile de
admitere iulie 2020 și septembrie 2020, valabile până la reluarea activităților didactice față în
față:
A. Nivel licență
1. Admiterea la nivel licență se va desfășura după un nou calendar aprobat de
conducerea Universității Babeș-Bolyai în funcție de perioada de desfășurare a examenelor de
bacalaureat. Calendarul va fi comunicat în timp util pe site-ul facultății la secțiunea
„Admitere”.
2. 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, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile
tip 3/4 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. Platforma de înscriere și modalitatea de
transmitere a documentelor va fi comunicată în timp util pe site-ul facultății la secțiunea
„Admitere”.
3. 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);
- Formularele se vor găsi pe site-ul facultății, la secțiunea „Admitere”.
4. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020,
admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va
desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

a. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins, depusă online la înscriere, odată
cu celelalte documente.
b. Media generală la bacalaureat – cu pondere 100% în media finală.
c. Criteriile de departajare în caz de medii egale:
- nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (proba
2-a a examenului de bacalaureat);
- nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a
examenului de bacalaureat).
5. Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea
„Admitere”.
6. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:
a. Scrisoarea de motivație va avea 1-2 pagini format A4, tehnoredactată şi tipărită sau
scrisă de mână. Scrisorile scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
b. Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
- motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau
specializările oferite de facultate;
- o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare,
activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade,
referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
- așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
c. Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea
copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa
de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
d. Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:
- coerenţa ideilor prezentate;
- relevanţa și originalitatea ideilor;
- interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul
acesteia;
- coerența și claritatea exprimării;
- folosirea unui vocabular adecvat;
- respectarea regulilor gramaticale.
e. În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate
specializările la care candidatul aplică.
7. Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III,
menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației și
Cercetării și candidații care care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III,
premii speciale sau mențiuni la olimpiadele școlare naționale, concursuri de specialitate
(participări individuale), în domeniul Științele vieții și ale pământului (de ex. biologie,
geologie, geografie, chimie, știința mediului, matematică, fizică etc.), recunoscute de
Ministerul Educației și Cercetării, vor fi admiși cu nota 10 pe locurile finanțate de la buget,
fără susținerea concursului de dosare.
8. Concursul de biologie „Emil Racoviţă” al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca”
pentru linia română şi germană, precum și Concursul de biologie „Apáthy István” al
Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca” pentru linia maghiară, se organizează și pentru
admiterea din luna iulie 2020. Nota finală se calculează după algoritmul: 9.00 + punctajul
obținut la concurs/100.

B. Nivel master
9. Sesiunile de admitere nivel master, 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 (http://bioge.ubbcluj.ro/admitere/admitere-nivel-master/).
10. 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, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile
tip 3/4 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. Platforma de înscriere și modalitatea de
transmitere a documentelor va fi comunicată în timp util pe site-ul facultății la secțiunea
„Admitere”.
11. 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.
12. Pentru admiterea la nivel master la Facultatea de Biologie și Geologie, criteriile de
selecție, criteriile de departajare, tematica de concurs rămân cele prevăzute în Anexa la
Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021, specifică Facultății de Biologie
și Geologie.
13. Pentru specializările la care este prevăzut interviu, acesta se va desfășura online,
în timp real, în fața comisiei de admitere. Fiecare comisie de admitere alege platforma pe care
dorește să o folosească și mai alege încă una de rezervă. La începutul perioadei de înscriere,
comisiile informează candidații ce platforme vor fi utilizate.
14. Confirmarea locului pentru candidații declarați admiși atât la nivel licență, cât și
la nivel master, se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea
acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate
comunicată odată cu afișarea rezultatelor pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere”.
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. Formularele vor fi disponibile pe site-ul facultații la secțiunea „Admitere”.
15. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi
nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
16. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale
Regulamentului de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin Hotărârea Senatului nr.

24050 din 10.12.2019 şi ale Regulamentului de admitere al Facultății de Biologie și Geologie
pentru anul școlar 2020-2021.
17. 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 Babeș-Bolyai aprobat prin
Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi Regulamentul de admitere al Facultății de
Biologie și Geologie pentru anul școlar 2020-2021.
DECAN,
Conf.dr. Manuela BANCIU

