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ANEXA LA REGULAMENTUL DE ADMITERE
nivel licenţă -2019

Consiliul Facultăţii de Biologie şi Geologie acceptă toate prevederile generale din Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.
Sunt stabilite următoarele elemente specifice facultăţii noastre:

● SPECIALIZĂRI :

DOMENIUL

BIOLOGIE

ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
APLICATE

SPECIALIZĂRI – LINIA ROMÂNĂ

BIOLOGIE
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linia de studiu: română
Specializarea BIOCHIMIE
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linia de studiu: română
Specializarea
BIOLOGIE
AMBIENTALĂ
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linia de studiu: română
Specializarea
BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE
(4 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linia de studiu: română

CRITERII DE SELECŢIE:

a. Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
b. Test grilă - cu pondere 30% în media finală
la alegere, din:
- disciplina Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru
bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru
bacalaureat)
sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru
candidații declarați admiși)
Media finală (pentru candidații admiși în urma concursului “Emil
Racoviţă”) se calculează după algoritmul :
punctajul obţinut la concurs
9,00 + --------------------------------100
Criterii de departajare în caz de medii egale:
• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul
examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de
bacalaureat)
• nota la testul grilă

Tematica de concurs –
Concurenţii pot opta pentru unul dintre pachetele de discipline:
clasele IX+X sau clasele XI+XII.
Clasele IX + X:
1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.

2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi
reproducerii la om.

3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă,
rolul pigmenţilor asimilatori.

4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi
ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul
ventilaţiei pulmonare).
5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni
generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii
caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii,
clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare –
clasificare şi exemple.
6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.

7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

Clasele XI + XII:

1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele
sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.

2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, funcţia de
conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral
(configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual
şi auditiv (structură şi fiziologie).

4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură,
hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi
hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul
genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
6. Sinteza proteinelor

7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.

*

*

8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant,
mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Pentru specializările Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii industriale LINIA
ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea
preferinţelor.

Testul se va susține în ziua înscrierii

DOMENIUL
GEOLOGIE
INGINERIE
GEOLOGICĂ

*

SPECIALIZĂRI – LINIA
ROMÂNĂ

Specializarea GEOLOGIE
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
- linie de studiu: română
Specializarea
INGINERIE GEOLOGICĂ
(4 ani, învăţământ cu frecvenţă)
- linie de studiu: română

CRITERII DE SELECŢIE:
a. Scrisoare de motivaţie – notată cu ADMIS/RESPINS (depusă la
înscriere)
b. Media de bacalaureat - cu pondere 100% în media finală

Criterii de departajare în caz de medii egale:
• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de
bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• Nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării

Pentru specializările Geologie, Inginerie geologică LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă
unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

DOMENIUL
BIOLOGIE
ŞTIINŢA
MEDIULUI

SPECIALIZĂRI – LINIA
MAGHIARĂ

Specializarea BIOLOGIE
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linii de studiu: maghiară
Specializarea ECOLOGIE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linii de studiu: maghiară

CRITERII DE SELECŢIE:
a. Media de bacalaureat - cu pondere 50% în media finală
b. Test grilă - cu pondere 50% în media finală
la alegere, din:
- disciplina Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru
bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru
bacalaureat)
sau rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” (pentru
candidații declarați admiși) - cu pondere 100% din media finală
Criterii de departajare în caz de medii egale:
• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de
bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

- Tematica de concurs –
Felvételi tematikacsomagok (választható, a tanuláshoz minden
jelenleg érvényes tankönyv és egyéb korszerű szakirodalom
felhasználható):
1.
Fejezetek a IX-X-es biológia érettségi tananyagból
(növény- és állatbiológia):
•

•
•
•
•
•
2.

Élőlényismeret (Az élővilág változatossága): Méhlepényes
emlősök / Nyitvatermők / Egyszikű zárvatermők
A sejtosztódás típusai: Mitózis / Meiózis
Az örökletes tulajdonságok átadásának mechanizmusai: Az
öröklődés mendeli törvényei / A nemek kromoszómális
meghatározottsága (altípusok nélkül)
Az autotróf táplálkozás
A növények szaporodása: A virág felépítése és a
megtermékenyítés a zárvatermőknél
Az emlősök szaporodása: A női és a hím szaporító rendszer
Fejezetek a XI-XII-es biológia érettségi tananyagból
(humánanatómia, élettan, genetika)

•
•
•
•
•
•

*

*

Analizátorok: A látás analizátorának élettana
Az endokrin mirigyek: A hipofízis, a pajzsmirigy, a
hasnyálmirigy és a nemi mirigyek hormonjainak fő hatásai
III. Emésztés és felszívódás: A táplálékok fizikai-kémiai
átalakulásai a tápcsatornában
Keringés: A vércsoportok / A szívműködés / A kis vérkör és a
nagy vérkör
Szaporodás: A szaporító rendszer szerkezete és működése
Molekuláris genetika: RNS típusok, ezek szerkezete és
szerepe / Az örökítő anyag szerveződése a prokariótáknál

Humángenetika: Az emberi genom kromoszóma-készlete

Pentru specializările Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, LINIA MAGHIARĂ, înscrierea se
face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

Testul se va susține în data de 22 iulie 2019, ora 1300.

DOMENIUL
GEOLOGIE

SPECIALIZĂRI – LINIA
MAGHIARĂ

Specializarea GEOLOGIE
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
- linie de studiu: maghiară

CRITERII DE SELECŢIE:
a. Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
b. Test grilă – capitole din disciplina Geografie fizică- cu pondere 30% în
media finală
Criterii de departajare în caz de medii egale:
• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de
bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Fejezet. A Föld – A világegyetem része
A világegyetem és a Naprendszer
A világegyetem születése és fejlődése
A Naprendszer
A Föld jellemzői. Földrajzi következmények
A Föld alakja és méretei
A Föld szerkezete, belső hője és a földmágnesség
A Föld tengely körüli forgása
A Föld keringő mozgása a Nap körül

Fejezet. A Föld domborzata
A földkéreg a domborzat talapzata.
A földkéreg felépítése és szerkezete
A földkéreg domborzata
A domborzatot alakító folyamatok és tényezők
A domborzati formák osztályozása eredetük szerint
A domborzat kialakulásának és fejlődésének elemzése

*

*

Ajánlott könyvészet:
Donisă Ioan, Donisă Angelica, Anastasiu Viorela (2004). Földrajz.
Tankönyv a IX. osztály számára. Tankönykiadó, Bukarest. Magyar kiadás:
Corvin kiadó, Déva.
Az ajánlott könyvészeten kívül használható bármely az Oktatási, Kutatási
és Ifjúsági Minisztérium által engedélyezett tankönyv, amely megfelel a
IX. osztály Földrajz (Természetföldrajz) tantervének; ezutóbbi
megtalálható a minisztérium honlapján.

Pentru specializarea Geologie LINIA MAGHIARĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere

Testul se va susține în ziua înscrierii

DOMENIUL
ŞTIINŢA
MEDIULUI

SPECIALIZĂRI – LINIA
GERMANĂ

Specializarea ECOLOGIE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)
linii de studiu: germană

CRITERII DE SELECŢIE:
a. Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
b. Test grilă - cu pondere 30% în media finală
la alegere, din:
- disciplina Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru
bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru
bacalaureat)
sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații

declarați admiși)
Media finală (pentru candidații admiși în urma concursului “Emil
Racoviţă”) se calculează după algoritmul :
punctajul obţinut la concurs
9,00 + --------------------------------100
Criterii de departajare în caz de medii egale:
• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de
bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Tematica de concurs –
Concurenţii pot opta pentru unul dintre pachetele de discipline:
clasele IX+X sau clasele XI+XII.
Clasele IX + X:
1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi
reproducerii la om.
3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul
pigmenţilor asimilatori.
4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale
sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei
pulmonare).
5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de
ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare.
Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni).
Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

Clasele XI + XII:

*

1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele
sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, funcţia de conducere
– căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie
externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi
auditiv (structură şi fiziologie).
4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură,
hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia
tiroidei şi pancreasului endocrin.
5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic.
Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
6. Sinteza proteinelor
7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi
teratogeneza: anomalii cromozomale

Pentru specializarea Ecologie şi protecţia mediului, LINIA GERMANĂ, înscrierea se face pe fişă
unică de înscriere

* Testul se va susține în ziua înscrierii
________________________________________________________________________________________________________________

NOTĂ : Facultatea organizează :
- “Concursul de biologie Emil Racoviţă al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca” pentru linia
română şi germană (Evaluarea rezultatelor concursului se cuantifică la 100 de puncte. Concurenţii care
obţin cel puţin 60 de puncte au dreptul să opteze pentru specializările Biologie, Biologie ambientală,
Biochimie, Ecologie şi protecţia mediului şi Biotehnologii industriale, în ordinea rezultatelor şi a locurilor
disponibile)
-“Concursul de biologie Apáthy István al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca” pentru linia
maghiară (La concursul de biologie Apáthy István concurenţii care obţin cel puţin 80 de puncte au dreptul
să opteze pentru specializările Biologie - linia maghiară, Ecologie şi protecţia mediului - linia maghiară în
ordinea rezultatelor şi a locurilor disponibile).
Media finală se calculează după algoritmul :
punctajul obţinut la concurs
9,00 + --------------------------------100

Condiţiile ocupării acestor locuri sunt următoarele:
- obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2019 (sau într-un an anterior);
- confirmarea de către concurent a ocupării locului prin depunerea dosarului de înscriere la
Decanatul Facultăţii noastre în perioada de înscriere stabilită.

________________________________________________________________________________________________________________
● Candidaţii la concursul de admitere în învăţământul universitar, la studii universitare de
licenţă, pot fi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), precum şi
studenţi sau absolvenţi ai diverselor instituţii de învăţământ superior, cetăţeni ai României.
● La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în
străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot
participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. În cazul notelor obţinute la liceele din alte ţări,
dacă documentele de absolvire au fost recunoscute şi echivalate conform legii, notele sau punctele
vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România, conform noilor reglementări
M.E.N.C.Ș.
● 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.

(Conform art.13 alin.(1) din Ordinul de ministru nr.3062/16.01.2018 care stipulează:
“un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățămant care
le oferă”)

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.
● 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 în care declară pe proprie răspundere
(sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență/master 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.
● Pot candida pe locurile cu taxă candidaţii aflaţi sub linia de admitere pentru locurile finanţate
de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerinţa

minimală de admitere şi care solicită aceasta, explicit, în fişa de înscriere, precum şi cei care
optează pentru această formă ori pot fi admişi numai la această formă.
● Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, care candidează pe locurile
"pentru licenţiaţi" pot urma o a doua specializare în regim cu taxă în învăţământul nivel licenţă.
● Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire a învăţământului superior de stat şi
particular, au dreptul să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, pe celelalte
locuri aprobate, după cum urmează:
- dacă prima specializare a fost urmată în regim bugetat, cea de a doua specializare va fi
în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel de
stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim bugetat, în urma reuşitei pe loc bugetat la
concursul de admitere. În ambele situaţii candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie
răspundere (în fişa de înscriere) perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de
stat pe durata primei specializări.
● Studenţii cu taxă de la instituţiile de învăţământ superior de stat care au fost admişi în anii
precedenţi se pot prezenta la concursul de admitere în vederea trecerii în regim fără taxă, în limita
numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, urmând a fi înmatriculaţi în anul I de studiu.
● 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.
● In cazul candidaţilor de etnie rromă, distribuirea locurilor bugetate se va face conform
dispoziţiilor Ministerului educației. De asemenea, actele suplimentare necesare ocupării acestui loc
bugetat vor fi cele stabilite tot prin dispoziţia ministerului.
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 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.

● La nivel licenţă, media minimă de admitere este 5 (cinci)
● Pentru studiile universitare de licenţă organizate în limba maternă /într-o
limbă străină, proba de admitere se susține în limba de predare a programului
de studii universitare.
________________________________________________________________________________
● CRITERII SPECIALE :

Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții:
- premiile I, II, III sau mențiune la olimpiadele școlare internaționale, recunoscute de Ministerul
Educației
- premiile I, II, III sau mențiune 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
beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate
de la buget.
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.
●PERIOADA DE PREÎNSCRIERE la concursul de admitere:

1 martie 2019 - 12 iulie 2019
Aceasta se adresează următoarelor categorii :

a. câştigătorii de olimpiade profesionale şi competiţii internaţionale sportive sau de altă natură care, în
conformitate cu reglementările în vigoare, pot fi declaraţi reuşiţi în baza unor astfel de performanţe
stipulate de legislaţie;
b. licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
c. absolvenţii de colegii care doresc să-şi continue studiile;
d. posesori ai diplomei de bacalaureat;
e. candidaţii licenţiaţi care doresc să se înscrie la învăţământul la distanţă.
● Calendarul admiterii

Calendarul admiterii sesiunea IULIE 2019:

LICENŢĂ
înscrierea candidaţilor

testul de admitere (linia maghiară)
afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea ocupării locului
redistribuirea locurilor disponibilizate
confirmarea ocupării locului după redistribuire
afişarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii sesiunea SEPTEMBRIE 2019:
LICENŢĂ
înscrierea candidaţilor
testul de admitere (linia maghiară)
afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea ocupării locului
redistribuirea locurilor disponibilizate
confirmarea ocupării locului după redistribuire
afişarea rezultatelor finale

sesiunea IULIE 2019
16-19 IULIE 2019, 900 - 1400
20 IULIE 2019, 900 - 1200
22 IULIE 2019, 900 - 1200
22 IULIE 2019, 1300
22 IULIE 2019
22-23 IULIE 2019
23 IULIE 2019
24-26 IULIE 2019
26 IULIE 2019
29-30 IULIE 2019
30 IULIE 2019
sesiunea SEPTEMBRIE 2019
11-12 SEPTEMBRIE 2019,
900 - 1400
13 SEPTEMBRIE 2019, 900 - 1200
13 SEPTEMBRIE 2019, 1300
13 SEPTEMBRIE 2019
13-16 SEPTEMBRIE 2019
16 SEPTEMBRIE 2019
16-17 SEPTEMBRIE 2019
17 SEPTEMBRIE 2019
18-19 SEPTEMBRIE 2019
19 SEPTEMBRIE 2019

● TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 120 RON
pentru fiecare fişă unică de înscriere
Taxa de înscriere este de 70 RON
Taxa de procesare în valoare de 50 lei RON este obligatorie şi nereturnabilã.

Pentru înscrierea la concursul de admitere facultăţile percep, potrivit legii, taxe de admitere de la
candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind
incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal.
Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii
Botanice şi ai 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 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.

● CUANTUMUL TAXELOR DE SCOLARIZARE :
NIVEL LICENŢĂ : 2000 LEI/AN UNIVERSITAR
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I, să încheie
un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare. În cazul solicitării
retragerii de la studii (până la începerea anului universitar), printr-o cerere scrisă și înregistrată la
secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. De asemenea, taxa achitată la
confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat va fi returnată.

● ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE :
1. Fişa de preînscriere : Pentru a simplifica procedura de înscriere candidaţii sunt rugaţi să completeze
preînscrierea on-line, la adresa : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
2. Fișa tip de înscriere (completată la înscriere)- candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona,
sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atenţia în mod deosebit
asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu
frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare. Se va atrage atenţia, că în cazul în care la
specializarea respectivă nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceştia
vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, dar a doua sau a treia etc.
opţiune trebuie declarată la înscriere, în fişa de înscriere utilizată de facultate. După încheierea perioadei de
înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
3. Chitanța de achitare a taxei de admitere (Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere şi taxa de
procesare)

ATENŢIE ! Candidaţii sunt rugaţi să aibă asupra lor actele doveditoare (în
original sau copie legalizată) pentru a se putea verifica corectitudinea
completării fişei de înscriere (adică certificat de naștere, carte de identitate si
diploma de bacalaureat)
FOARTE IMPORTANT !
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană (în numele candidatului)
pe bază de procură.
● CONFIRMAREA LOCURILOR :
Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul stabilit („confirmări”), dacă ocupă locul
pe care a fost admis, prezentând în cazul ocupării unui loc bugetat diploma de bacalaureat
/atestatul/adeverința de bacalaureat (pentru nivel licență) în original.
La confirmarea locului, candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu
următoarele acte:
pentru locurile bugetate

-

diploma de bacalaureat (în original) ori adeverinţă (în original) din care să rezulte
calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
foaia matricolă (în original sau în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate);
certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
adeverinţă medicală tip (în original);
două fotografii tip 3/4 cm;
diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru
licenţiaţii/absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare sau
diploma de licenţă ori adeverinţă pentru cei care urmează studii de master;

- copie după cartea de identitate
OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le
cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei
facultăți.
pentru locurile cu taxă

-

-

diploma de bacalaureat (în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate) ori
adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care
urmează o a doua specializare);
foaia matricolă (în original sau în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate);
certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
adeverinţă medicală tip (în original);
două fotografii tip 3/4 cm;
diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru
licenţiaţii/absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare sau
diploma de licenţă ori adeverinţă pentru cei care urmează studii de master;
copie după cartea de identitate

● DISTRIBUIREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI :
Admiterea în Facultatea de Biologie şi Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare, de
opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învăţământ şi în
limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu
medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de facultate.

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, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie a
facultăţii.

● REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii,
se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se
data şi ora afişării.
2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
a. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi.
b. Afișarea media finale (generală) a fiecărui candidat.
c. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul
Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii
admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media
generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate
specializările concursului). Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
3. Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de
admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia
de admitere pe facultate.
4. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe
facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul
concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele
retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații
care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
● DATE CONTACT :

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr.44
Cluj-Napoca, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://bioge.ubbcluj.ro
e-mail INFO admitere : carmen.bochis@ubbcluj.ro

DECAN,
Prof.dr.Octavian POPESCU

