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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE
ADMITERE 2022
NIVEL MASTER
CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII
În conformitate cu prevederile art. 138, 141, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176,
199, 200, 205, 277 și 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de
stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea
elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 404/2006 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 13, alin. (3) din
HG nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării
Științifice, cu modificările și completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de
licenţă, de masterat şi de doctorat se face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare,
reglementarea admiterii este de competenţa Senatului Universităţii Babeș-Bolyai. Admiterea se
organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi
specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.
Admiterea se organizează pe locuri bugetate, finanțate de la bugetul de stat (forma de
învățământ cu frecvență) și pe locuri cu taxă (formele de învățământ cu frecvență și frecvență redusă).
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La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii, cu diplomă de
licenţă, indiferent de anul absolvirii programului de licență. 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.
Candidaţii din Republica Moldova, 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. La nivel master,
ierarhizarea candidaților din Republica Moldova pe locuri bugetate se face după fiecare sesiune de
admitere pe universitate (toate programele de master).
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 Universitatea Babeş-Bolyai va face demersurile necesare pentru informarea organelor
în drept să desfășoare cercetarea penală.
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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, certificatele și diplomele de studii universitare echivalente, conform Anexei 1. Pentru
specializarea în limba engleză este valabil certificatul de competență în limba programului.
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.

DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea la concursul de admitere se face exclusiv online pentru toți candidații. Pentru anul
2022 concursul de admitere se poate desfășura în două sesiuni, sesiunea iulie, respectiv septembrie.
În luna septembrie se va organiza concurs de admitere doar pentru locurile rămase neocupate în
sesiunea din iulie.
În sesiunea iulie, înscrierea va avea loc în perioada: 11 iulie – 18 iulie 2022
Înscrierea candidaţilor presupune depunerea online (pe platforma admiterii) a următoarelor
acte:
Fişa de înscriere (formularul specific Facultății de Geografie completat și semnat);
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență;
Atestat/Certificat de competență lingvistică;
Certificatul de naștere;
Cartea de identitate;
Adeverința medicală tip care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un
ciclu de studii superioare;
8. Dovada achitării taxei de admitere de 170 lei (înscriere și procesare);
9. Adeverinţa care să ateste că un candidat beneficiază de scutirea taxei de înscriere,
conform Regulamentului de admitere al UBB.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere de 170 lei. Taxa de
admitere este formată din taxa de procesare (50 lei) şi taxa de înscriere (120 lei). Angajaţii şi copiii
angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinilor 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 (de 120 lei). Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare se percepe
taxa de procesare (de 50 lei), taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.
Candidaţii pot opta pe fişa de înscriere pentru mai multe specializări. Ei vor plăti taxa de
admitere de 170 lei pentru o singură specializare. În cazul în care doresc să se înscrie la mai multe
specializări, candidații trebuie să achite pentru o opțiune 170 lei, iar pentru următoarele opțiuni câte
50 lei (taxa de procesare) pentru fiecare specializare aleasă.
Candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament sunt scutiți de
la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).
Interviul din tematica specifică fiecărei specializări se va desfășura în data de 19 iulie 2022.
SPECIALIZĂRI:
Domeniul Geografie, specializarea Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ cu frecvență,
linia română);
Domeniul Geografie, specializarea Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ frecvență
redusă, linia română);
Domeniul Geografie, specializarea Analiza spațială și organizarea teritorială în limba engleză
(învățământ cu frecvență);
Domeniul Geografie, specializarea Geomatică (învățământ cu frecvență, linia română);
Domeniul Geografie, specializarea Planificare și dezvoltare regională (învățământ cu frecvență,
linia română);
Domeniul Geografie, specializarea Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic (învățământ cu
frecvență, linia română);
Domeniul Geografie, specializarea Turism și dezvoltare teritorială (învățământ cu frecvență, linia
maghiară);
Domeniul Geografie, specializarea Ecoturism și dezvoltare durabilă – Extensia Gheorgheni
(învățământ cu frecvență, linia maghiară);
Domeniul Geografie, interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa sportului şi educației fizice, specializarea
Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării – Extensia Bistrița (învățământ cu
frecvență, linia română);
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Domeniul Geografie, specializarea Turism și amenajarea teritoriului - Extensia Sighetu
Marmației (învățământ cu frecvență, linia română).

DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Candidaţii pot opta pe fişa de înscriere pentru mai multe specializări. Ei vor plăti taxa de
admitere de 170 lei pentru o singură specializare. În cazul în care doresc să se înscrie la mai multe
specializări, candidații trebuie să achite pentru o opțiune 170 lei, iar pentru următoarele opțiuni câte
50 lei (taxa de procesare) pentru fiecare specializare aleasă.
Candidații trebuie să se prezinte la interviu pentru fiecare specializare pentru care au optat pe
fișa de înscriere.
Criterii de selecţie a candidaţilor
50 % media examenului de licență
50 % interviu din tematica specifică fiecărei specializări
Repartizarea candidaţilor se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile. Media generală minimă de
admitere este 6 (șase).
Admiterea la învăţământul cu frecvență redusă se organizează pe domeniul Geografie,
pentru specializarea Amenajare și dezvoltare turistică, numai pe locuri cu taxă.
Nu se admite depăşirea numărului de locuri planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în
care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate,
în ordine, vor fi:
-

media generală de promovare a facultății
media primului an de studiu nivel licență

Confirmarea locului
Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin depunerea online
a contractului de studii semnat, iar pentru cei admiși la taxă și dovada achitării primei rate din taxa
de școlarizare (25% din 2800 lei), în perioada: 22 iulie – 25 iulie 2022 (fără duminică).
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Candidații admiși vor depune un dosar cu următoarele acte:
a. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (în original);
b. diploma de licență și suplimentul la diploma de licență (în original);
c. atestat/certificat de competență lingvistică în original și copie simplă;
d. carte de identitate, în copie simplă;
e. certificatul de naştere în original și copie simplă;
f. Adeverința medicală tip (în original) care să ateste că persoana în cauză este aptă să
urmeze un ciclu de studii superioare;
g. două fotografii tip 3 cm/4 cm;
h. adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
i. documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;
j. Contractul de studii universitare în 2 exemplare.
Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele
originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe
locurile bugetate neocupate doar la specializarea unde şi-au confirmat locul (doar dacă au optat pe
fişa de înscriere şi pentru loc bugetat).
Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare vor participa la redistribuire, pe locurile rămase libere,
conform opţiunilor de pe fişa de înscriere.
În urma redistribuirii candidaților, rezultatele intermediare vor fi afișate în data de 26 iulie
2022. Confirmarea locului pentru acești candidați va avea loc în data de 27 iulie 2022.
Candidații declaraţi reuşiţi la specializările unde nu s-a completat numărul de locuri pentru
alcătuirea unei formațiuni de studiu, vor fi redistribuiţi, pe baza completării cererii de redistribuire,
la altă specializare.
Afișarea listei finale sesiunea iulie va fi în 28 iulie 2022.
Contestaţiile vor fi depuse online la adresa de e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro în termen
de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de contestație pe
facultate. Comumicarea rezultatelor la contestații se va afişa pe site-ul facultății în termen de 24 de
ore.
DECAN,
Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian

