
Conectațivă pe platforma pe care v-ați și înscris https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Accesați dosare înscriere 

Selectați Confirmă-ți locul 

https://admitere2022.ubbcluj.ro/


Dacă optați pentru modulul 

pedagogic, selectați opțiunea 

Verifică detaliile locului obținut după rezultatul inițial.

Semnați DIGITAL
Dați click pe opțiunea 

"Folosesc această semnătură pentru cerere"
CONTRACTUL SE VA GENERA 

AUTOMAT
Descărcați și printați contractul în două 

exemplare

!

!



Dacă ai intrat la un loc cu taxă...

Dacă îți confirmi locul la taxă, plătește taxa de
școlarizare integral sau prima rată a acesteia.
Dacă alegi să plătești taxa integral, beneficiezi de
10% reducere.

Dacă ai plătit deja taxa de școlarizare folosind
altă metodă de plată, bifează "Încarcă
documentul de plată" și încarcă documentul
doveditor.

Sumar confirmare

!



ATENȚIE

Candidații trebuie să depună dosarul cu actele în original la sediul Facultății de Geografie.

Depunerea dosarului se face personal sau cu împuternicire.

    Fiecare candidat are nevoie de un dosar plic pe care se trece: 
            la mijlocul dosarului numele și prenumele candidatului, 

iar în stânga sus specializarea la care a fost admis.

Dosarul va conține, în ordine, următoarele acte:

Nedepunerea documentelor originale în perioada menționată sau constatarea unor neconcordanţe 
între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Pentru mai multe informații accesați pagina 

https://geografie.ubbcluj.ro/admitere

Confirmarea locului se face în perioada:

Vineri   16 septembrie 2022 – orele 9-16 
Sâmbătă   17 septembrie 2022 – orele 9-13 
Luni   19 septembrie 2022 – orele 9-16

 contractul de studii universitare în 2 exemplare listat (completat anterior )
    diploma de bacalaureat  și foaia matricolă (în original);

 adeverința / diploma de licență și suplimentul la diploma de licență (în original);
    atestat/certificat de competență lingvistică (copie simplă);

 carte de identitate, în copie simplă;
    certificatul de naştere în original și copie simplă;
    adeverinţă medicală tip (în original);
    două fotografii tip 3/4 cm;
    adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;

https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/
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