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poate depăşi capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei
specializări/program de studii.
Pot candida pe locurile cu taxă cei care nu au fost admişi pe locurile
subvenţionate de la bugetul de stat , în ordinea descrescătoare a mediilor şi care
satisfac cerinţa minimală de admitere.
2. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează admitere
pentru nivel licenţă / master, în condiţiile de la punctul 1 a şi b.
3. Admiterea pentru nivelul licenţă se organizează pe domeniile de studii
stabilite în H.G. 376/2016. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
există: domeniul Psihologie cu specializarea Psihologie; domeniul Ştiinţe ale
Educaţiei cu specializările: Psihopedagogie Specială, Pedagogie, Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar.
La nivel master se organizează admitere la specializările:
Psihologie clinică, Consiliere psihologică şi psihoterapie, Tehnici psihologice
pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman, Consiliere
genetică, Psihologia sănătăţii publice și clinice, Consiliere si intervenţie psihologică
în dezvoltarea umană, Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională,
Psihologie Judiciară, Consultanţă şi intervenţie psihologică (în limba maghiară).,
Terapia limbajului şi audiologie educaţională, Management, Consiliere şi asistenţă
psihopedagogică în instituţiile inclusive, Consiliere şcolară şi asistenţă
psihopedagogică, Designer Instrucţional, Management curricular, Didactica limbii şi
literaturii germane, Cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est
(în limba germană), Metode și practici alternative în învățământul primar şi
preşcolar (în limba maghiară).
4. Candidaţii la concursul de admitere în învăţământul universitar, la studii
universitare de licenţă pot fi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau
echivalentă cu aceasta), precum şi studenţi sau absolvenţi ai diverselor instituţii de
învăţământ superior, cetăţeni ai României. Nu pot constitui criterii de selecţie a
candidaţilor admişi: vârsta, sexul, etnia, limba maternă, religia, rasa, apartenenţa
politică, apartenenţa la organizaţii legal constituite (ori a căror activitate nu încalcă
legile statului român) sau bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate.
Nu pot fi admişi candidaţii diagnosticaţi cu tulburări psihotice şi/sau
tulburări severe de personalitate. Investigaţia neuropsihiatrică va fi cerută la nevoie
la confirmarea locului, sau pe parcursul anilor de studii.
La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum
şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile
abilitate. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
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În conformitate cu prevederile art. 138,142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174,
176, 199, 200 şi 277 şi 307 (alin. 17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi 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 al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în temeiul HG nr. 44/2016 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
cu modificările şi completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de
licenţă şi de masterat se face prin concurs. Admiterea se organizează numai în
instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi
specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

A. 1. Admiterea în învăţământul superior se organizează astfel:
a. pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat,
b. pe locuri cu taxă ( învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă – la
nivel licenţă, (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă – la nivel
master ).
Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al
Ministrului. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi, la buget şi la taxă nu
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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.

specializări trebuie să opteze pentru acea specializare la care doreşte să fie
subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.
Excepţie fac olimpicii internaţionali, care pot beneficia de două specializări/programe
finanţate de la bugetul de stat. Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de
studii concomitent
6. Studenţii de la instituţiile 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 finanţare de la buget la
specializarea iniţială). Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor exmatriculaţi
(inclusiv celor care s-au retras de la studii), cu excepţia primului an de la
reînmatriculare. 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. In cazul în care s-au retras sau au fost exmatriculaţi, pentru a
deveni studenţi trebuie să susţină examen de admitere.
7. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire a învăţământului
superior de stat şi particular au dreptul să se prezinte la admitere pentru studiul unei
noi specializări, după cum urmează:
a. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua
specializare va fi în regim cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul
particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim fără taxă, în
urma reuşitei pe loc bugetat la concursul de admitere.
Candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere (în fişa de înscriere)
perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat pe durata primei
specializări.
8.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei nu dispune de locuri
speciale pentru licenţiaţi, aceştia vor concura pe aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de
liceu.
9. Finanţarea 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 situaţie,
cu excepţia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.

La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii,
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de
licenţă.
În cazul candidaţilor din Republica Moldova, indiferent de nivelul la care dau
admitere (licență sau master), aceştia trebuie să facă dovada cetăţeniei
moldoveneşti. În cazul dublei cetăţenii româno-moldovenească candidaţii vor opta
pentru cetăţenia din ţara unde este înregistrat domiciliul stabil. Centrul de Cooperări
Internaţionale şi facultatea pot oferi informaţii legate de admiterea cetăţenilor
străini. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba
română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă
lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţiile abilitate de Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
In cazul candidaţilor de etnie rromă, distribuirea locurilor bugetate se va face
conform dispoziţiilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. De
asemenea, actele suplimentare necesare ocupării acestui loc bugetat vor fi cele
stabilite tot prin dispoziţia Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la
înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi
ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor
aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere. Şi în
cazul lor se aplică reglementările art. 7, conform căruia, aceştia pot beneficia de
finanţare de la bugetul de stat pentru anul I o singură dată. Bugetul penru locurile
rezervate admiterii pe locuri speciale pentru etnia rromă va fi alocat de către Rectorat
prin transformarea locurilor cu taxă în locuri bugetate, fără a se depăşi cifra de
şcolarizare.
5. Un candidat poate participa la admitere concomitent la mai multe
domenii/programe de studii/specializări din Universitatea “Babeş-Bolyai” sau din alte
instituţii de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatele acestora, dar poate
fi admis la o singură specializare/ un singur program de studii pe locuri subvenţionate
de la bugetul de stat, conform prezentului regulament. Candidatul admis la mai multe

10. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale performanţe
recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi conform
regulamentului de admitere al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe
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locuri finanțate de la buget, fără admitere, la specializări (domeniul Psihologie /
Ştiinţe ale Educaţiei) corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, în
următoarele condiţii:
- a. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut distincţii (locul
I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare nivel internaţional,
- b. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut premiul I sau
medalia de aur la olimpidele şcolare nivel naţional
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor
liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de
la absolvirea liceului. Deoarece acordarea burselor pentru candidaţii prevăzuţi la al.
a. şi b. se face în baza H.G. 1004/2002, Legii 235/2010 şi a OMECTS 3.890/2011 ,
facultatea va depune la Rectorat listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea
specializării (specializărilor), concursului, anului şi a premiului obţinut.
Candidaţii olimpici sunt consideraţi admiţi cu media 10 (zece).
Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor licenţiaţilor, în limita
locurilor şi la programele acreditate la universitate.

- nota de la disciplina “Limba si literatura română“ obtinută la examenul de
bacalaureat
- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat
b.Criteriile de departajare a candidatilor înscrisi la linia maghiară:
- nota de la disciplina “Limba si literatura maghiară“ obtinută la examenul
de bacalaureat (pentru candidatii absolventi de licee în limba română este nota la
disciplina “Limba si literatura română“)
- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat
c.Criteriile de departajare a candidatilor înscrisi la linia germană:
- nota de la disciplina “Limba si literatura germană“ obtinută la examenul de
bacalaureat (pentru candidatii absolventi de licee în limba română este nota la
disciplina “Limba si literatura română“)
- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat

B. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
I. ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE

Pentru programele de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat
de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională.

1. În facultate, sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere
2017, iar Oficiul Permanent al Admiterii oferă candidaţilor, pe tot parcursul anului,
informaţii privind admiterea în facultatea respectivă. Oficiul Permanent al Admiterii
asigură activităţi de prezentare şi informare prin toate mijloacele de comunicare
existente, conform strategiei de promovare a specializărilor Universităţii BabeşBolyai elaborată de prorectorat, aprobată de Colegiul Senatului şi în conformitate cu
strategia proprie facultăţii noastre.

11. Admiterea pe locurile disponibile la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei se face în funcţie de ordinea opţiunilor candidaţilor pentru forma de
învăţământ, în ordinea strict descrescătoare a mediilor. Candidaţii cu opţiunea 1
pentru loc „cu frecvenţă” vor putea intra în concurs pentru locurile „la distanţă”
(ID), doar dacă au această opţiune şi dacă aceste locuri nu vor fi ocupate de cei cu
opţiunea 1 pentru „la distanţă”. Numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat
nu poate fi depăşit. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se
vor aplica criteriile de departajare stabilite de Consiliul Profesoral al Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Mediile generale obţinute de candidaţi (respectiv punctajul general) sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea, specializarea şi linia de
studiu menţionată de candidat în cererea de înscriere.
Criteriile de departajare a candidaţilor sunt următoarele:
a.Criteriile de departajare a candidatilor înscrisi la linia română:

2. Comisia de admitere şi Oficiul Permanent al Admiterii de la facultate vor
preciza şi afişa toate detaliile referitoare la înscrierea candidaţilor, sediile de
înscriere, modelele de completare a fişei de înscriere etc, la cel mult 10 zile
lucrătoare de la adoptarea acestui regulament.
II. CRITERII ŞI REPERE GENERALE DE ADMITERE - LICENŢĂ
1. Admiterea se organizează de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei sub îndrumarea directă a prorectoratului şi a Comisiei de admitere a
Universităţii, cu respectarea actelor normative în vigoare.
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PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1

2. Admiterea pe locurile din bugetul statului se face strict în limita locurilor
repartizate facultăţii de către Rectoratul UBB şi prin ordinul Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2

3. Admiterea la forma de învăţământ la distanţă se realizează pe baza aceloraşi
criterii pe liste separate a candidaţilor, ca şi admiterea la forma "învăţământ cu
frecvenţă ", pe locurile stabilite în acest scop. Învăţământul la distanţă este organizat
numai în regim cu taxă.
4. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). În cazul
notelor obţinute la liceele din alte ţări, dacă documentele de absolvire au fost
recunoscute şi echivalate conform legii, notele sau punctele vor fi transformate în
note ale sistemului de notare din România. Dacă clasificarea s-a făcut pe bază de
puncte, este obligatorie transformarea acestora în note, sistemul de transformare
fiind afişat odată cu listele finale. În cazul notelor obţinute la liceele din alte ţări,
dacă documentele de absolvire au fost recunoscute şi echivalate conform legii, notele
sau punctele vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România,
conform noilor reglementări M.E.N.C.S.
5. Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere nu
pot fi înscrişi la concursul de admitere la acele specializări, care iau în considerare
astfel de repere.
6. Candidaţii care optează pentru o altă linie de studiu decât linia română
(maghiară, germană,) trebuie să dovedească cunoaşterea limbii respective într-unul
din următoarele moduri:
 au învăţat la liceu în clasă cu limba de predare respectivă ca limbă maternă
(sau, în cazul limbii germane, dovedesc că au învăţat în liceu limba
respectivă în regim intensiv, la nivel B2, C1)
 au un certificat din care reiese cunoaşterea limbii respective, conform
tabelului de echivalări:
limba germană

GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+

DSD2 (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) B2,

Media de admitere este media ponderată dintre nota la test (50%) si media
examenului de bacalaureat (50%).

TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2, C1


dau un test de limbă în faţa unei comisii de specialitate din facultate

CRITERIILE DE SELECŢIE – LICENŢĂ
a.Specializarea PSIHOLOGIE – linia romana, maghiara
Media de admitere este media ponderată dintre nota la testul de cunostinţe (50%) si
media examenului de bacalaureat (50%).
 50% media de la examenul de bacalaureat;
 50% test de cunoştinţe pe baza unui manual de Psihologie de liceu,clasa a
X-a; Adrian Neculau (coord), autori: Luminiţa Iacob, Dorina Sălăvăstru, Cornel
Havârneanu, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu. Editura Polirom, Iaşi, ediţia 2012
Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie:
Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese
reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea
personalităţii.
b.Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA- linia romană, maghiară

C1
ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch B2, C1, C2)


50% media de la examenul de bacalaureat

50% test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele
cu dizabilităţi

Goethe-Zertifikat B2
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
ZMP (Goethe Zertifikat) C1
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a. fişa de înscriere, preluată de pe pagina de web a facultăţii, completată cu
toate datele şi semnată. Atenţie, fişa de înscriere este specifică fiecărei
specializări.
b. chitanţa în original, care dovedeşte plata taxei de procesare şi a taxei de
admitere (50 lei + 150 lei). Taxa se plăteşte la orice oficiu poştal, prin mandat
poştal.
La destinatar mentionati: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educatiei
Cont: RO 35 TREZ 21620F330500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj.
Cod fiscal: 4305849

c. Specializările PEDAGOGIE şi PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR– linia română,maghiară, germană
Media de admitere este media ponderată dintre nota la test (50%) si media
examenului de bacalaureat (50%).




50% media de la examenul de bacalaureat

50% test de cunoştinţe de limba română/maghiară/germană şi
matematică

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR NIVEL LICENŢĂ

III. PREÎNSCRIEREA, ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NIVEL LICENŢĂ

Înscrierile se fac direct la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, în perioada 12-15 iulie 2017. Pentru
specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar înscrierile se vor face la
sediile din localităţile unde sunt alocate locuri. Pentru înscrierea la concursul de
admitere, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei percepe, potrivit legii,
taxa de admitere, formată din taxa de înscriere (în valoare de 150 lei) şi taxa de
procesare (în valoare de 50 lei).
1. Înscrierea se face distinct pentru fiecare specializare. Înscrierea se face
personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute
sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură notarială.
Pentru înscriere, candidaţii vor completa o fişă tip, pentru fiecare specializare,
în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul
respectiv.
După încheierea perioadei de înscriere opţiunile şi ordinea acestora nu pot fi
modificate.
2. Candidaţii vor prezenta de asemenea o chitanţă prin care vor dovedi
achitarea taxei de înscriere şi a taxei de procesare ( pentru fiecare specializare la
acare se înscriu).
3. Taxa de înscriere (150 lei) se achită pentru fiecare specializare. Angajaţii
şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice,
restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi
didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar
şi preuniversitar sunt scutiţi de plata taxei de înscriere numai pentru o singură
specializare. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o
altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de
învăţământ superior.

În anul 2017 concursul de admitere în învăţământul universitar la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se va organiza în două sesiuni. Prima
sesiune se va desfăşura în perioada 12-31 iulie 2017. Pentru ocuparea locurilor
rămase vacante se organizează o a doua sesiune în perioada 6-20 septembrie 2017.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere este organizată de Oficiul
Permanent al Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Se pot preînscrie prin poştă sau la sediul facultăţii următoarele categorii:
a. candidaţii olimpici, absolvenţi de liceu (prevăzuţi la punctul I.8. din
prezentul regulament)
b. licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
c. posesori ai diplomei de bacalaureat.
Candidaţii care s-au preînscris prin poştă nu se mai înscriu în
perioada 12-15 iulie 2017!
Perioada de preînscriere prin poştă: 1 martie – 9 iulie 2017.
Data de 9 iulie 2017 este data limită de primire a documentelor solicitate
la Oficiul Permanent ale Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei.
Candidaţii care se preînscriu trimit prin poştă la Oficiul Permanent al
Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Cluj-Napoca, str.
Sindicatelor nr. 7):
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4. Taxa de procesare (în cuantum de 50 lei), se percepe pentru aspectele
organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, nu este
supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt
orfani de ambii părinţi, provin din centrele de plasament , care sunt scutiţi de la
plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare). În cazul
candidaţilor proveniţi din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr
de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la bugetul de
stat.
5. Pentru a beneficia de scutire de taxa de înscriere, candidaţii vor adresa
comisiei de admitere o cerere, însoţită de actele doveditoare.
6. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei confirmă primirea
actelor de înscriere şi dă un număr de concurs fiecărui candidat sau pentru fiecare
formular sosit pe adresa Oficiului Permanent al Admiterii din cadrul facultăţii. La
candidaţii care s-au preînscris prin poştă aceste numere de concurs sunt transmise
prin e-mail-ul din fisa de înscriere până cel târziu în data de 13 iulie 2017..
Susţinerea testului scris va avea loc pentru Specializarea Psihologie (linia
română, maghiară), Specializarea Psihopedagogie Speciala (linia maghiară),
Specializarea Pedagogie, Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar (linia
română, maghiară, germană) în 18 iulie 2017, iar pentru Specializarea
Psihopedagogie Speciala (linia română) şi pentru în 17 iulie 2017.
7. Comunicarea rezultatelor.
Rezultatele testului scris se afişează pentru toate specializările în 19 iulie 2017, la
sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe str. Sindicatelor nr. 7 şi pe
site-ul facultăţii http://www.psiedu.ubbcluj.ro şi pe site-urile secţiilor:
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/ şi http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/.
Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut
concursul de admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor.
8. Toţi candidaţii cu medie peste 5.00 (cinci) la examenul de admitere, care
nu se regăsesc pe listele de admişi, ci pe listele de aşteptare, pot să-şi depună cereri
de redistribuire, pentru a rămâne în concurs. Aceste cereri urmează să fie
soluţionate în ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor şi a opţiunilor din fişa
de înscriere, în limita locurilor rămase disponibile, după confirmarea locurilor de
către candidaţii declaraţi admişi. Nedepunerea cererii de redistribuire, în perioada
menţionată mai sus atrage după sine pierderea locului câştigat prin concurs fără o
înştiinţare prealabilă.

Candidatul trebuie să confirme personal locul ocupat prin concurs şi/sau să
depună cererea de redistribuire.
Pentru confirmarea locului, candidatul declarat admis, trebuie să depună un
dosar cu următoarele acte:
- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma
echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii)
Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar
2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de
adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la
dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli
cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru
studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original),
pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua
specializare
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se
înscrie în anul I, să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea, şi să achite prima
rată a taxei de şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul
confirmării se acordă o reducere de 10%.
Oficiul Permanent al Admiterii verifică exactitatea datelor din fişa de înscriere
şi operează în consecinţă.
Confirmarea locului sau depunerea cererilor de redistribuire se face la
sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe str. Sindicatelor nr. 7, în
24,25,26 iulie 2017. Neconfirmarea locului sau nedepunerea cererii de redistribuire,
în perioada menţionată mai sus atrage după sine pierderea locului câştigat prin
concurs fără o înştiinţare prealabilă. Confirmarea locului implică automat glisarea
pe o poziţie superioară ( conform opţiunilor din fişa de înscriere) în cazul în care
rămân locuri neocupate.
Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student
dobândită prin concurs sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas
liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:
a. cu unul dintre candidaţii care a obţinut medie generală egală cu cea a
ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate,

9. Confirmarea locului / depunerea cererilor de redistribuire.
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b. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar,
c. prin redistribuire în cadrul specializării, în funcţie de opţiunea exprimată în
fişa de înscriere.
Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
10. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări,
acesta poate opta pentru dobândirea calităţii de student la două specializări în
condiţiile prevăzute de lege. Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul
stabilit de facultate („confirmări”), dacă ocupă locul pe care a fost admis, prezentând
în cazul ocupării unui loc bugetat diploma de bacalaureat /atestatul/adeverinţa de
bacalaureat (pentru nivel licenţă).
11. Listele după redistribuiri, vor fi afişate în data de 27 iulie 2017 la sediul
facultăţii şi pe paginile de internet ale facultăţii. Candidaţii declaraţi admişi în urma
redistribuirii îşi vor depune dosarele şi vor plăti prima rată din taxa de şcolarizare în
27-28 iulie 2017 la sediul facultăţii.
12. Pentru locurile neocupate în prima sesiune de admitere se va organiza a
doua sesiune de admitere în perioada septembrie 6-20 septembrie 2017. Aceasta se
va desfăşura în aceleaşi condiţii ca prima sesiune. Nu se organizează înscriere sau
probe de concurs după data legal stabilită de facultate.

28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale
Specializarea Psihopedagogie specială linia română:
12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13)
17 iulie 2017 - ora 12 - testul scris (sălile vor fi afişate cu o zi înainte)
19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12
20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
- afişarea listelor de admitere după contestaţii
24, 25, 26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora
9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
- confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale
Dacă nici după a doua admitere nu se ocupă toate locurile subvenţionate prin
granturi de studii la o specializare, Colegiul Senatului Universităţii Babeş-Bolyai este
abilitat să hotărească redistribuirea locurilor la alte specializări în cadrul facultăţii
sau la alte facultăţi, în interiorul liniilor de studiu, în funcţie de solicitări şi nivelul
concurenţei. Pe aceste locuri pot glisa studenţi admişi în prealabil pe locurile cu taxă.

Admiterea 2017 va avea următorul calendar:
Specializarea Psihologie (linia română, maghiară)
Psihopedagogie specială (linia maghiară)
Pedagogie (linia română)
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (linia română,
maghiară, germană):

IV.

CRITERII ŞI REPERE GENERALE DE ADMITERE – MASTER

Domeniul Psihologie
1.Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi Psihoterapie (limba
română, IF)
Criterii de admitere
 20% media de licenţă
 80% interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă
relevantă pentru tematica masterului;
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la bacalaureat

12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13)
18 iulie 2017 - testul scris (sălile vor fi afişate cu o zi înainte)
19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12
20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
- afişarea listelor de admitere după contestaţii
24,25,26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora
9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
- confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
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20% media de licenţă
80% susţinerea orală a unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program
de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul
masteral.
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la bacalaureat

2.Specializarea Tehnici psihologice de control al comportamentului şi
dezvoltarea potenţialului uman (limba română, IF)
Criterii de admitere
 20% media de licenţă
 80% interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă
relevantă pentru tematica masterului;
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la bacalaureat

6. Specializarea Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională (limba
română, IF)
Criterii de admitere
 20% media de licenţă
 80% interviu pe baza unui proiect de cercetare / intervenţie sau referat
teoretic pe o temă cu relevanţă pentru psihologia resurselor umane,
psihologie organizaţională sau sănătate organizaţională

3. Specializarea Consiliere Genetică (limba română, IF)
Criterii de admitere
 20% media de licenţă
 80% interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă
relevantă pentru tematica masterului;
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la bacalaureat

Condiţii de eligibilitate: Absolvenţi cu diplomă de licenţă în Psihologie, Economie,
Sociologie, Business, Știinţe politice, Știinţe ale Educaţiei, Asistenţă Socială, alte
domenii socio-umane sau conexe.
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la bacalaureat

4.Specializarea Psihologia sănătăţii publice şi clinice (limba română, IF)
Criterii de admitere
 20% media de licenţă
 80% interviu pe baza unui referat teoretic sau proiect de cercetare sau de
intervenţie realizat pe o temă cu relevanţă pentru psihologia sănătăţii publice
sau clinice şi psihosomatică
Condiţii de eligibilitate: Absolvenţi cu diplomă de licenţă în Psihologie, Sociologie,
Antropologie, Medicină, Biologie, Asistenţă Socială, Știinţe Politice, Știinţe ale
Educaţiei, alte domenii socio-umane sau conexe.
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu
2. Media de la bacalaureat

7.Specializarea: Psihologie judiciară (limba română, IF)
Criterii de admitere
 20% media de licenţă
 80% susţinerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fişe
sintetice informative centrată pe temele vizate de programul masteral
Condiţii de eligibilitate: Absolvenţii de psihologie, Drept, Asistenţă Socială,
Medicină sau alte specializări conexe
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la bacalaureat
8.Specializarea Consultanţă şi intervenţie psihologică (limba maghiară, IF)
Criterii de admitere
 70 % Susţinerea unui proiect de cercetare elaborat anterior

5.Specializarea Consiliere şi intervenţie psihologică în dezvoltarea umană (limba
română, IF)
Criterii de admitere
9

Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1.Media examenului de licenţă
2.Media examenului de bacalaureat

 30% Media examenului de licenţă
Condiţii de eligibilitate : Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1.Media examenului de licenţă
2.Media examenului de bacalaureat

12. Specializarea Designer instrucţional (limba română, IF).
Criterii de admitere
Nota la susţinerea proiectului de cercetare.
Examenul pentru admitere constă în susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă
circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1.Media examenului de licenţă
2.Media examenului de bacalaureat

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei,
9.Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română, IF)
Criterii de admitere:
 30% media examenului de licenţă;
 70% nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect
(proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe
subdomeniile vizate de programul masteral.
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Nota obținută la susținerea orală și evaluarea proiectului
2. Media examenului de bacalaureat

13. Specializarea Management curricular (limba română, IF).
Criterii de admitere:
Admiterea se face în ordinea mediilor
 40% media examenului de licenţă;
 60% nota la examenul oral. Acesta constă în susţinerea unui referat/ proiect
de max. 5 pagini pe o temă relevantă pentru tematica masteratului.
Candidatul va prezenta referatul/proiectul sub formă tipărită la susţinerea
examenului.
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media examenului de licenţă
2. Media anilor de studii

10.Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în
instituţiile incluzive (limba română, IF)
Criterii de admitere:
Admiterea se face în ordinea mediilor
 30% media examenului de licenţă
 70% nota obţinută la examenul oral care constă în susţinerea unui proiect de
cercetare din tematica programului de masterat.
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Nota la examenul oral
2. Media examenului de bacalaureat

14. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, Cultura şi civilizaţia
germană a Europei centrale şi de Sud-Est (limba germană, IF)
Criterii de admitere
30% - media de la examenul de licentă
70% -nota la examenul oral care constă în susţinerea în limba germană a unui
proiect de cercetare (max.5 pagini) pe o tema relevantă pentru tematica masteratului
Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media examenului de licenţă
2.Media examenului de bacalaureat

11.Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română,
IF şi IFR)
Criterii de admitere
Nota la susţinerea proiectului de cercetare.
Examenul pentru admitere constă în susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă
circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
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4. Taxa de procesare (în cuantum de 50 lei), se percepe pentru aspectele
organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, nu este
supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt
orfani de ambii părinţi, provin din centrele de plasament , care sunt scutiţi de la
plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare). În cazul
candidaţilor proveniţi din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr
de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la bugetul de
stat.
5. Pentru a beneficia de scutire de taxa de înscriere, candidaţii vor adresa
comisiei de admitere o cerere, însoţită de actele doveditoare.
6. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei confirmă primirea
actelor de înscriere şi dă un număr de concurs fiecărui candidat sau pentru fiecare
formular sosit pe adresa Oficiului Permanent al Admiterii din cadrul facultăţii.
Susţinerile de examene vor avea loc pentru în 19-20 iulie 2017.
7. Comunicarea rezultatelor.
Rezultatele pentru toate specializările în 21 iulie 2017, la sediul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe str. Sindicatelor nr. 7 şi pe site-ul facultăţii
http://www.psiedu.ubbcluj.ro
8. Toţi candidaţii cu medie peste 6.00 (şase) la examenul de admitere, care
nu se regăsesc pe listele de admişi, ci pe listele de aşteptare, pot să-şi depună cereri
de redistribuire, pentru a rămâne în concurs. Aceste cereri urmează să fie
soluţionate în ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor şi a opţiunilor din fişa
de înscriere, în limita locurilor rămase disponibile, după confirmarea locurilor de
către candidaţii declaraţi admişi. Nedepunerea cererii de redistribuire, în perioada
menţionată mai sus atrage după sine pierderea locului câştigat prin concurs fără o
înştiinţare prealabilă.

15. Specializarea Metode si practici alternative în învătământul primar si
prescolar (limba maghiară IF)
Criterii de admitere
30% - media de la examenul de licentă
70% -sustinerea unui proiect de cercetare, pe o tema aleasa de candidat. din
tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.
Condiţii de eligibilitate : Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1.Nota obținută la susținerea orală
2.Media examenului de licenţă
V.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR NIVEL MASTER

Înscrierile se fac direct la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, în perioada 12-15 iulie 2017. Pentru
înscrierea la concursul de admitere, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
percepe, potrivit legii, taxa de admitere, formată din taxa de înscriere (în valoare
de 150 lei) şi taxa de procesare (în valoare de 50 lei).
1. Înscrierea se face distinct pentru fiecare specializare. Înscrierea se face
personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute
sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură notarială.
După încheierea perioadei de înscriere opţiunile şi ordinea acestora nu pot fi
modificate.
Pentru înscriere, candidaţii vor completa o fişă tip, pentru fiecare specializare,
în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul
respectiv.
. 2. Candidaţii vor prezenta de asemenea o chitanţă prin care vor dovedi
achitarea taxei de înscriere şi a taxei de procesare ( pentru fiecare specializare la
acare se înscriu).
3. Taxa de înscriere (150 lei) se achită pentru fiecare specializare. Angajaţii
şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice,
restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi
didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar
şi preuniversitar sunt scutiţi de plata taxei de înscriere numai pentru o singură
specializare. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o
altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de
învăţământ superior.

9. Confirmarea locului / depunerea cererilor de redistribuire.
Candidatul trebuie să confirme personal locul ocupat prin concurs şi/sau să
depună cererea de redistribuire.
Pentru confirmarea locului, candidatul declarat admis, trebuie să depună un
dosar cu următoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii)
2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 2 copii) împreună cu
Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii) .
3. Absolventii promotiei 2016 care înca nu au primit diploma de licență, vor
prezenta adeverința de licență (original)
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4. Certificat de naștere (original + 2copii)
5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională
în original (original + 1 copie)
6. . Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții
autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de
specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități
acreditate)
7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
8. Copie Buletin de Identitate
9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste
taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare
dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul
în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
11. Adeverință medicală
12. Un dosar plic.

Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
10. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări,
acesta poate opta pentru dobândirea calităţii de student la două specializări în
condiţiile prevăzute de lege. Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul
stabilit de facultate („confirmări”), dacă ocupă locul pe care a fost admis, prezentând
în cazul ocupării unui loc bugetat diploma de bacalaureat /atestatul/adeverinţa de
bacalaureat (pentru nivel licenţă) sau diploma/atestatul/adeverinţa ciclului de studii
universitare anterior absolvit (pentru nivel master) în original.
11. Listele după redistribuiri vor fi afişate în data de 27 iulie 2017 la sediul
facultăţii şi pe paginile de internet ale facultăţii. Candidaţii declaraţi admişi în urma
redistribuirii îşi vor depune dosarele şi vor plăti prima rată din taxa de şcolarizare în
27-28 iulie 2017 la sediul facultăţii.
12. Pentru locurile neocupate în prima sesiune de admitere se va organiza a
doua sesiune de admitere în perioada septembrie 6-20 septembrie 2017. Aceasta se
va desfăşura în aceleaşi condiţii ca prima sesiune. Nu se organizează înscriere sau
probe de concurs după data legal stabilită de facultate.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se
înscrie în anul I, să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea, şi să achite prima
rată a taxei de şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul
confirmării se acordă o reducere de 10%.
Oficiul Permanent al Admiterii verifică exactitatea datelor din fişa de înscriere
şi operează în consecinţă.
Confirmarea locului sau depunerea cererilor de redistribuire se face la
sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe str. Sindicatelor nr. 7, în
25,26 iulie 2017. Neconfirmarea locului sau nedepunerea cererii de redistribuire, în
perioada menţionată mai sus atrage după sine pierderea locului câştigat prin
concurs fără o înştiinţare prealabilă. Confirmarea locului implică automat glisarea
pe o poziţie superioară (conform opţiunilor din fişa de înscriere) în cazul în care
rămân locuri neocupate.
Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student
dobândită prin concurs sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas
liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:
a.cu unul dintre candidaţii care a obţinut medie generală egală cu cea a ultimului
candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate,
b.cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar,
c. prin redistribuire în cadrul specializării, în funcţie de opţiunea exprimată în
fişa de înscriere.

Admiterea 2017 va avea următorul calendar:
12,13,14,15, iulie 2017 – înscrieri ora 9-13 (orar casierie 9-13)
19,20 iulie 2017 - sustineri de examen (sălile vor fi afişate cu o zi înainte)
21 iulie 2017 – afişarea listelor de admitere
25,26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora
9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
- confirmarea locurilor dupa redistribuire ora 9-13 (orar casierie 913)
28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 913)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale
Dacă nici după a doua admitere nu se ocupă toate locurile bugetate la o
specializare, Colegiul Senatului Universităţii Babeş-Bolyai este abilitat să hotărească
redistribuirea locurilor la alte specializări în cadrul facultăţii sau la alte facultăţi, în
interiorul liniilor de studiu, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei. Pe aceste
locuri pot glisa studenţi admişi în prealabil pe locurile cu taxă.
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VI. DISPOZIŢII FINALE
1. Facultăţile vor depune la Rectoratul Universităţii până la data de 31 iulie
2017, respectiv 20 septembrie 2017, listele finale cu candidaţii admişi în anul
universitar 2017-2018, date după care nu se mai admit modificări. Aceste liste vor fi
semnate şi de preşedintele Comisiei de Admitere pe Universitate şi vor constitui
actul de bază pe care se va opera înmatricularea. Retragerile şi glisările ulterioare se
rezolvă după mecanismele
valabile
în
cazul
celor
înmatriculaţi.
2. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile şi
regulamentele anterioare. Orice modificare poate fi adusă numai cu aprobarea
Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, ori prin publicarea unor acte normative
imperative. Regulamentul poate suferi modificări în conformitate cu hotărâri ale
Colegiului Senatului Universităţii Babeş-Bolyai sau Ordine ale Ministerului emise
până la data concursului de admitere.

Decan,
Prof.univ.dr. Nicolae-Adrian Opre

(Aprobat în Consiliul Profesoral din 9 februarie 2017)
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