A helyek elfoglalása – mesterképzés
Mindazok a jelöltek, akik a július 22-én kifüggesztett eredmények alapján bejutottak
valamelyik szak ingyenes vagy fizetéses helyére el kell foglalják a helyüket. Ezt július 23-26
(péntek – hétfő), 9-17 óra között kell megtenniük.
A helyek elfoglalása két lépésben történik:
1. LÉPÉS:
Be kell lépni a beiratkozáskor használt online felületre, ahol megtalálható a Tanulmány
szerződés (Contract de studii).
A szerződés kitöltésekor, a személyes adatok után a következő adatokat kell beírni:
-

Facultate: Geografie;
Număr: nem kell beírni számot;
Domeniu: Geografie;
Specializare: ide kell írni azt a szakot, ahova bejutottál;
Nivel: masterat;
A 4. oldalon, a 9.4 pontál be kell írni a kitöltés dátumát, az oldal végén a nevet, majd
alá kell írni!

A szerződés részét képezi az utolsó oldal (Declarație de consimțământ) amit szintén
kitöltve és aláírva kell feltölteni, illetve kinyomtatni.
Ezt a kitöltött és aláírt dokumentumot fel kell tölteni a beiratkozási alkalmazás megfelelő
helyére. A Tanulmányi szerződést két példányban ki kell nyomtatni.
Azok a jelöltek, akik fizetéses helyre kerültek, ki kell fizessék a tandíj 25%-át (700 lejt).
Ezt megtehetik online a felületen, vagy a beiratkozáskor is használt más módon, de ebben
az esetben fel kell tölteniük a kifizetés bizonylatát. Nincs lehetőség helyben kifizetni a
tandíjat!
2. LÉPÉS:
Az eredeti iratokat tartalmazó dosszié benyújtása a Földrajz kar székhelyén (Cluj-Napoca,
str. Clinicilor 5-7) (akik más településen lévő tagozatra jutottak be, oda kell bevigyék a
dossziét!). A dossziét személyesen vagy egyszerű felhatalmazás birtokában lehet beadni.
A dosszié boríték típusú („dosar plic”). Ennek a közepére fel kell írni a teljes nevet, a bal
felső sarokba pedig annak a szaknak a nevét, ahova bejutott.
A dosszié a következő iratokat kell tartalmazza (gyakorlatilag mindazokat az iratokat,
amelyeket beiratkozáskor felöltöttek):
-

Az első lépésben kitöltött Tanulmányi szerződés a nyilatkozattal együtt két
példányban;
Érettségi diploma vagy ezt helyettesítő igazolvány, valamint a melléklete (foaie
matricola) eredetiben;
A licenc diploma és melléklete – eredetiben;
A nyelvvizsga igazolása – eredetiben;
Személyi igazolvány – egyszerű másolat;

-

Születési bizonyítvány – eredeti és egyszerű másolat;
Orvosi igazolvány – eredetiben;
2 db. 3*4 cm-es fénykép;
A beiratkozási díj kifizetése alóli mentességet igazoló irat eredetiben;
A felvételi díj kifizetése alóli mentességet igazoló irat eredetiben;

Amennyiben az eredeti iratok nem lesznek beadva, vagy ha azok nem egyeznek meg a
beiratkozáskor feltöltött dokumentumokkal, a jelölt elveszíti a helyét!

A fizetéses helyre bekerült jelöltek automatikusan részt vesznek a fennmaradt ingyenes
helyek újraelosztásában azon a szakon, ahol elfoglalták helyüket (csak abban az esetben,
ha a beiratkozáskor bejelölték az ingyenes opciót is!) Amennyiben átkerülnek ingyenes
helyre, a már befizetett tandíjat vissza fogják kapni az első félév során.
A várólistán lévő jelöltek (akik nem kerültek be az első körben) részt vesznek a
megmaradt helyek újraelosztásában a beiratkozáskor megjelölt opcióknak megfelelően.
Az újraelosztás eredményeit július 27-én teszik közzé.
Az újraelosztás nyomán bejutott jelöltek el kell foglalják a helyüket július 28-án!
Amennyiben egy jelölt egy olyan szakra került be, ahol a kis létszám miatt nem lesz
létrehozva csoport, egy kérvény alapján más szakra fog átiratkozni.
A júliusi felvételi időszak végleges eredményeit július 29-én teszik közzé!
Az esetleges óvásokat az admit.geografie@ubbcluj.ro címre küldött e-mailen lehet
benyújtani legkésőbb 48 órával a végleges eredmények kifüggesztése után. Ezeket az
óvási bizottság fogja megválaszolni 24 órán belül.

