
ADMITERE 2022 – NIVEL LICENŢĂ 
 

La înscriere candidaţii trebuie să se prezinte personal cu C.I. 
(în perioada 12-14 septembrie 2022) 

 

Se verifică la depunere: 
1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie că nu este în 

evidenţă cu boli cronice sau neuropsihice; 
 

2. Adeverinţă medicală obţinută în urma examinării la un specialist 
cardiolog că nu există contraindicaţii la efort fizic. 

 
3. Sportivii de performanţă pot aduce adeverinţă de la Policlinica 

Sportivă 
 

4. Fişa de înscriere_Anexa 1 se completează pe platforma de 
admitere Admitere 2022 - Universitatea Babeş-Bolyai (ubbcluj.ro) 

Opțiunea candidatului_Anexa 2 - Licenta – Anexa 2 – Fisa optiunilor 
Completate, listate și semnate se predau la sediile Facultății. 

(pentru completarea Anexei 2 aveţi nevoie de Media generală la examenul de bacalaureat, 
Media generală a anilor de studii şi Nota obţinută la Limba şi literatura română – scris, 
din cadrul examenului de Bacalaureat). 

 
5. taxa de admitere: 250 lei (200 lei taxa de înscriere şi 50 lei taxa de procesare) 

care se achită pe platforma de admitere - Admitere 2022 - 
Universitatea Babeş-Bolyai (ubbcluj.ro) 

 

6. o poză ¾ pentru legitimaţia de concurs. 
 
 

PROGRAM INSCRIERI 

LUNI 12 septembrie 2022 între orele 9.00-15.00 

MARȚI 13 septembrie 2022 între orele 9.00-15.00 

MIERCURI 14 septembrie 2022 între orele 9.00-12.00 



zLa confirmarea locului candidatul trebuie să se prezinte personal cu: 
(în perioada 19-20 septembrie 2022) 

- un dosar plic cu următoarele acte: 

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă - în original; 

- Certificatul de naștere original și copie; 

- trei fotografii 3/4 cm; 

- carte de identitate - copie xerox. 

Pentru candidaţii admişi în regim cu taxă, pe lângă actele de mai sus este 
necesară achitarea primei rate de şcolarizare 750 lei sau valoarea integrală a 
taxei 3000 lei cu reducere de 10% (2700 lei). 

Taxa se poate achita doar după descarcarea OBLIGATORIE a contractului. Plata 
se face doar ONLINE CU CARDUL pe platforma de admitere - Admitere 2022  
- Universitatea Babeş-Bolyai (ubbcluj.ro) 

 
 
 
 

PROGRAM CONFIRMARE LOCURI 
 
 

LUNI 19 septembrie 2022 între orele 9.00-15.00 

MARȚI 20 septembrie 2022 între orele 9.00-15.00 
ds


