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Taxe admitere facultate, nivel licenţă și master sesiunea vara
an universitar 2020/2021

Taxa de admitere este de 250 RON.







În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai,
pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:
Taxa de procesare în cuantum de 50 RON se percepe pentru aspectele
organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă
scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează
în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de
Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere
şi de concurs).
Taxa de înscriere în cuantum de 200 RON. 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.
La înscriere, aceşti candidaţi sunt obligaţi să declare dacă s-au mai înscris la o
altă specializare/facultate la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ
superior şi că nu au mai beneficiat de scutirea de taxă de ȋnscriere.

Subsemnatul ………………………….declar pe proprie raspundere, ca nu am beneficiat de
reducere la taxa de admitere la o alta facultate din UBB sau alta institutie de învățămant superior
de stat.
In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa
de înscriere nu se returnează.

Taxe de școlarizare, termene de plata
În anul universitar 2020-2021 taxa de școlarizare este de
egale.

3000

Ron și se va achita in patru tranșe
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Tranșa I………………………..750 ron

la confirmarea locului



Tranșa II………………………..750 ron

05 dec 2020



Tranșa III……………………….750 ron

15 mar 2021



Tranșa IV………………………..750 ron

15 mai 2021
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La confirmarea locului se va achita prima tranșă, respectiv 750 ron. Pentru cei care achită integral
taxa, se acordă o reducere de 10%.

Pentru alte categorii de reduceri a taxei de școlarizare, se va depune o cerere în perioada din 01- 12
octombrie 2020.

