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          Nr. 40/25.11.2021 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Avizarea datelor (specializări, probe de examen, criterii de departajare, calendar) pentru 
Admiterea 2022 la Facultatea de Geografie, nivel licenţă (Anexa 1) și master  (Anexa 2) 

 

 

Consiliul Facultății de Geografie reunit în ședința din 25.11.2021, ținând cont de 
voturile exprimate,  29 voturi pentru, din totalul de 29 membri prezenți, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Se avizează Datele pentru Admiterea 2022 la Facultatea de Geografie, nivel licenţă și 
master.  

 

 

 

D E C A N, 

                    Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian 
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Anexa 1 

 

Date admitere, nivel licență 2022 

Date de contact: e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro; mircea.alexe@ubbcluj.ro, 

Telefon admitere: 0264-431865, 0264-592214 

Website: http://geografie.ubbcluj.ro/admitere 
 
Oferta educațională: 

Domeniul Geografie 

Specializarea Geografie (3 ani, cu frecvență) 

                      - linii de studiu: română, maghiară 

Specializarea Geografia Turismului (3 ani, cu frecvență) 

         - linii de studiu română, maghiară, germană 

Specializarea Geografia Turismului (3 ani, învățământ la distanță) 

                     - linia de studiu română 

Specializarea Geografia Turismului, Gheorgheni (3 ani, cu frecvență) 

                     - linii de studiu română, maghiară 

Specializarea Geografia Turismului, Bistriţa (3 ani, cu frecvență) 

                     - linia de studiu română 

Specializarea Geografia Turismului, Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvență) 
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                     - linia de studiu română                

 Specializarea Geografia Turismului, Zalău (3 ani, cu frecvență) 

                     - linia de studiu română 

Specializarea Planificare Teritorială (3 ani, cu frecvență) 

                     - linii de studiu română, maghiară 

Specializarea Cartografie (3 ani, cu frecvență) 

                     - linia de studiu română 

Specializarea Hidrologie şi Meteorologie (3 ani, cu frecvență) 

                     - linia de studiu română      

 

Admiterea, la toate specializările nivel licență, va consta din: 

Etapa I (eliminatorie). Scrisoare de motivație depusă de candidat la înscriere.  
Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins. 

Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe 
specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere,  după media de la 
bacalaureat.  

 
Criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele: 

 
- nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la 

examenul de bacalaureat 

          - nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de  bacalaureat 
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Perioada de înscriere on-line, sesiunea iulie 2022, nivel licență:  

11 iulie – 19 iulie 2022                                   

Afișarea rezultatelor iniţiale: 

           21 iulie 2022                                                       

Confirmarea locului se face în perioada: 

           22 iulie – 25 iulie 2022 (fără duminică)         

Redistribuirea și afişarea rezultatelor: 

   26 iulie 2022                                                   

Confirmarea locului după redistribuire se face în data de: 

             27 iulie 2022                                                   

Afişarea rezultatelor finale: 

             28 iulie 2022                                                 
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Perioada de înscriere on-line, sesiunea septembrie 2022, nivel licență: 

           12 septembrie – 14 septembrie 2022                               

Afișarea rezultatelor iniţiale: 

  15 septembrie 2022                                                                

Confirmarea locului se face în perioada: 

            16 septembrie – 19 septembrie 2022 (fără duminică)   

Redistribuirea și afişarea rezultatelor: 

  20 septembrie  2022                                                      

Confirmarea locului după redistribuire se face în data de: 

             21 septembrie 2022                                                          

Afişarea rezultatelor finale: 

             22 septembrie 2022                                                           
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Anexa 2 

Date admitere, nivel master 2022 

Date de contact: e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro; mircea.alexe@ubbcluj.ro, 

Telefon admitere: 0264-431865, 0264-592214 

Website: http://geografie.ubbcluj.ro/admitere 
 
Oferta educațională   

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) 
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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) 

Domeniul Geografie, specializarea Turism și amenajarea teritoriului - Extensia 
Sighetu Marmației (învățământ cu frecvență, linia română) 

 

 Admiterea, la toate specializările nivel master, va consta din: 

50 % media examenului de licență 

  50 % interviu din Tematica specifică fiecărei specializări 

Criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi: 

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

 
 

Perioada de înscriere on-line, sesiunea iulie 2022, nivel master:  

11 iulie – 18 iulie 2022               

Interviu: 19 iulie 2022                            

 Afișarea rezultatelor iniţiale:       

           21 iulie 2022                                 

Confirmarea locului se face în perioada: 

           22 iulie – 25 iulie 2022 (fără duminică)   

Redistribuirea și afişarea rezultatelor:   26 iulie 2022                      
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Confirmarea locului după redistribuire se face în data de: 

             27 iulie 2022                                    

Afişarea rezultatelor finale: 

             28 iulie 2022                                       

 

Perioada de înscriere on-line, sesiunea septembrie 2022, nivel master: 

           12 septembrie – 13 septembrie 2022                          

Interviu:  14 septembrie 2022                                                   

Afișarea rezultatelor iniţiale: 

  15 septembrie 2022                                                           

Confirmarea locului se face  în perioada: 

            16 septembrie – 19 septembrie 2022 (fără duminică)                    

Redistribuirea și afişarea rezultatelor: 

  20 septembrie  2022                                                   

Confirmarea locului după redistribuire se face în data de: 

             21 septembrie 2022                                                   

Afişarea rezultatelor finale: 

             22 septembrie 2022                                    

 

 


