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ANEXA LA REGULAMENTUL DE ADMITERE
nivel master -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

BIOLOGIE

BIOLOGIE

BIOLOGIE

SPECIALIZAREA

CRITERII DE SELECŢIE:

1. BIOTEHNOLOGIE
MOLECULARA
- linia română,
- 4 semestre,
- învăţământ cu frecvenţă

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu

2. ECOLOGIE SISTEMICA SI
CONSERVARE
- linia română,
- 4 semestre,
- învăţământ cu frecvenţă

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU :
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
Acizi nucleici : structură şi funcţii
BIBLIOGRAFIE:
1. Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , ClujNapoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ.,
New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei
editii).
2. Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, ClujNapoca, 1985.
3. Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius,
Craiova, 1997.
4. Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
2003.
CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu

3.MANAGEMENTUL ARIILOR
PROTEJATE
- linia română,
- 4 semestre,
- învăţământ cu frecvenţă

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU:
1.Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei
referitoare la subiectul lucrării de disertaţie
CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu

4. BIOLOGIE MEDICALĂ
- linia română,
- 4 semestre,
- învăţământ cu frecvenţă

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU:
1.Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei
referitoare la subiectul lucrării de disertaţie
CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:

•
•

BIOLOGIE

5. ECOLOGIE CULTURALĂ
- linia română,
- 4 semestre,
- învăţământ cu frecvenţă

media anilor de studiu
nota la interviu

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU :
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
Acizi nucleici : structură şi funcţii
BIBLIOGRAFIE:
1.Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , ClujNapoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ.,
New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei
editii).
2.Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, ClujNapoca, 1985.
3.Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius, Craiova,
1997.
4.Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
2003.
CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
Succesiunea ecologică
Reţeaua NATURA 2000 din România
2. Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei
referitoare la subiectul lucrării de disertaţie
BIBLIOGRAFIE- Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor NATURA 2000 în
România, 2013, Ministerul Educaţiei şi Schimbarilor Climatice
- Botnariuc, N., Vădineanu, A., 1982, Ecologie, Ed. Did. şi Ped.,
Bucureşti;
- Stugren, B., 1994, Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj.

Pentru specializările 1, 2, 3, 4, 5 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere, cu menţionarea
opţiunilor în ordinea preferinţelor.
BIOLOGIE

6. ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI
ACVATICĂ
- linia maghiară,
- 4 semestre,
- învăţământ cu

frecvenţă

BIOLOGIE

7. BIOLOGIE MEDICALĂ
- linia maghiară,
- 4 semestre,
- învăţământ cu

frecvenţă

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU: Motivaţia şi
interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul
lucrării de disertaţie
CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU: Motivaţia şi
interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul
lucrării de disertaţie

Pentru specializările 6, 7 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere, cu menţionarea
opţiunilor în ordinea preferinţelor.
GEOLOGIE

8. GEOLOGIE APLICATĂ

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :

- linia română,
- 4 semestre,
- învăţământ cu

frecvenţă

•
•

(50%) media de licenţă
(50%) nota la proba orală – interviu

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:
• media anilor de studiu
• nota la interviu

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ - INTERVIU: Motivaţia şi
interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul
lucrării de disertaţie

Pentru specializarea 8 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.
BIOLOGIE

9. ŞTIINŢELE NUŢRIŢIEI
– linia română,
- 4 semestre
- învăţământ frecvenţă
redusă

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (100%) media de licenţă

10. MANAGEMENTUL
CALITĂŢII ÎN
LABORATOARELE
BIOMEDICALE
– linia română,
- 4 semestre
- învăţământ frecvenţă
redusă

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (100%) media de licenţă

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu

Pentru specializarea 9 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.
BIOLOGIE

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu

Pentru specializarea 10 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.
•
•
•
•

Menţionăm că înscrierea se va face cu opţiuni.
Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de
numărul minim de studenţi/specializare.
Repartizarea iniţială a locurilor, în interiorul facultăţii, se va face pe DOMENIU, nu pe
SPECIALIZARE, şi pe linii de studiu, în interiorul fiecărui domeniu.
Condiţia necesară pentru ca o specializare să funcţioneze este ca aceasta să aibă un
număr minim de 15 candidaţi confirmaţi.

________________________________________________________________________________________________________________
● 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.
Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor licenţiaţilor, în limita locurilor şi la
programele acreditate la universitate.
- Pentru programele de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat de
competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Sunt valabile atestatele lingvistice
eliberate de facultăți și certificatele din anexă.
- Pentru studiile universitare de master, organizate în limba maternă /într-o limbă străină,
proba de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare.
● 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 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.
● 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 master, media minimă de admitere este 6 (șase)
●PERIOADA DE PREÎNSCRIERE la concursul de admitere:

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

- licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua specializare de master;
- posesori ai diplomei de licență;

● Calendarul admiterii
Calendarul admiterii sesiunea IULIE 2019:

MASTER
înscrierea candidaţilor
interviu:

comunicarea rezultatelor concursului de admitere

sesiunea IULIE 2019
16-19 IULIE 2019, 900 - 1400
20 IULIE 2019, 900 - 1200
22 IULIE 2019, 900 - 1200
23 – 24 IULIE 2019
24 IULIE 2019

confirmarea ocupării locului:

25-26 iulie 2019

confirmarea ocupării locului după redistribuire

29-30 iulie 2019

redistribuirea locurilor disponibilizate
afişarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii sesiunea SEPTEMBRIE 2019:

MASTER
înscrierea candidaţilor
interviu:

comunicarea rezultatelor concursului de admitere

26 iulie 2019
30 iulie 2019

sesiunea SEPTEMBRIE 2019
11-12 SEPTEMBRIE 2019,
900 - 1400
13 SEPTEMBRIE 2019, 900 - 1200
16 SEPTEMBRIE 2019
17 SEPTEMBRIE 2019

confirmarea ocupării locului:

17-18 SEPTEMBRIE 2019

confirmarea ocupării locului după redistribuire

18-19 SEPTEMBRIE 2019

redistribuirea locurilor disponibilizate
afişarea rezultatelor finale

18 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 MASTER :
CURS CU FRECVENŢĂ : 2200 LEI/AN UNIVERSITAR
CURS FRECVENŢĂ REDUSĂ : 2500 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 - candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură
proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se 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 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. Chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare)
4. Diploma de licenţă sau adeverinţa tip, din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, în
original, copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
5. Foaia matricola (supliment de diploma) copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la
facultate);
6. Diploma de bacalaureat, în original, copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la
facultate);
7. Certificat de naştere, în copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
8. Buletin de identitate (carte de identitate), în copie simplă;
9. Două fotografii color, tip buletin;
10. Certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie (pt. legalizare la facultate);
11. Adeverinţă medicală tip

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.

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 CONSTĂ ÎN COMPLETAREA DOSARULUI:
pentru locurile bugetate - completarea dosarului cu actele în ORIGINAL (în cazul în
care nu au fost depuse la înscriere) – diploma de licență și diploma de bacalaureat
•

pentru locurile cu taxă - achitarea primei rate a taxei de şcolarizare

● 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

