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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSURILOR DE ADMITERE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023,
conform OM nr. 3102 din 08.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza
Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 31 din 14.03.2022

A. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE
1. 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, al HG nr.
404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al art. 13, alin. (3)
din HG nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și
completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat 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.
2. 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 de
resort. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi, la buget şi la taxă nu 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.
3. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează admitere pentru nivel
licenţă / master, în condiţiile de la punctul 2 a şi b, în învățământul cu frecvență, cu frecvență redusă
(master) și la distanță (licență).
4. Candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității Babeș-Bolyai pot opta,
în momentul confirmării, pentru parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică (Modul
pedagogic Nivel I și Nivel II). Se pot înscrie la Nivelul II de pregătire psihopedagogică doar
absolvenții Nivelului I. Admiterea la aceste programe este gestionată de Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). Candidații admiși la facultăți pe locuri bugetate, vor
parcurge disciplinele din cadrul Modulului pedagogic în regim bugetat. Candidații admiși la
facultăți pe locuri cu taxă vor parcurge disciplinele din cadrul Modulului pedagogic în regim cu
taxă.
5. Admiterea pentru nivelul licenţă se organizează pe domeniile de licență stabilite în HG
privind adoptarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare
și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar următor, iar pentru nivelul
master pe domeniile de studii universitare de master stabilite în HG privind domeniile și programele
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de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul
universitar următor.
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, 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,
Management educațional, 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), Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc, în limba
maghiară).
6. Candidaţii la concursul de admitere în învăţământul universitar, la studii universitare de
licenţă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), precum şi
absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate, cetăţeni ai
României. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenții cu
diplomă de licență, 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. Cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
vor prezenta la înscriere un certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a
programului de studiu, de nivel minim B1, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform
listei anexate. Susținerea unei probe de admitere în limba specializării poate înlocui certificatul de
competență lingvistică.
a. 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.
b. Nu pot fi admişi candidaţii diagnosticaţi cu tulburări psihotice şi/sau tulburări severe de
personalitate. In baza existenței unui diagnostic, comisia de admitere poate refuza confirmarea
locului candidatului.
c.
Pot participa la concursul de admitere cetățeni români cu studii efectuate în
străinătate şi recunoscute de către direcţiile abilitate și cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu
studii recunoscute de către direcţiile abilitate.
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. 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. Cetăţenii statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene vor prezenta la înscriere un certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a
programului de studiu, de nivel minim B1, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform
listei anexate.
Candidaţii din Republica Moldova, indiferent de nivelul la care dau admitere (licență sau
master), trebuie să facă dovada cetăţeniei moldoveneşti. În cazul dublei cetăţenii românomoldovenească candidaţii vor opta pentru una din cetățenii, iar această opțiune nu poate fi
modificată pe parcurs. La nivel master, ierarhizarea candidaților din Republica Moldova se face la
nivel de universitate (pe locurile bugetate disponibile), după fiecare sesiune de admitere. Centrul de
Cooperări Internaţionale şi facultatea pot oferi informaţii legate de admiterea cetăţenilor străini.
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Candidații români cu dublă cetățenie vor opta pentru una din cetățenii (pot alege cetățenia
română doar dacă au carte de identitate), iar această opțiune nu poate fi modificată pe parcurs.
In cazul candidaţilor de etnie rromă, candidaților proveniți din licee din mediul rural
sau a candidaților proveniți din sistemul de protecție socială, distribuirea locurilor bugetate se
va face conform dispoziţiilor ministerului de resort. De asemenea, actele suplimentare necesare
ocupării acestui loc bugetat vor fi cele stabilite tot prin dispoziţia ministerului de resort.
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor prezenta la înscriere o
recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (doar semnată), care atestă
apartenenţa lor la această etnie. Candidații proveniți din sistemul de protecție socială (aflați în
centrele de plasament, sau în plasament familial) vor prezenta la înscriere o adeverință eliberată de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Locurile rezervate candidaţilor de
etnie rromă si a candidaților proveniți din sistemul de protecție socială se vor aloca facultăţilor de
către Rectoratul Universității Babeș-Bolyai, conform solicitării candidaţilor la înscriere, după
ierarhizarea candidaților la nivel de universitate. Locurile rezervate candidaţilor proveniți din licee
din mediul rural se vor aloca facultăţilor de către Rectoratul Universității Babeș-Bolyai, conform
solicitării candidaţilor la înscriere, dar vor fi ierarhizați la nivel de facultate. În cazul acestor trei
categorii se aplică reglementările art. 7, conform căruia, aceştia pot beneficia de finanţare de la
bugetul de stat pentru anul I o singură dată. Bugetul pentru locurile rezervate admiterii pe locuri
speciale pentru etnia rromă, candidații proveniți din licee din mediul rural și a candidaților proveniți
din sistemul de protecție socială va fi alocat de către Rectorat prin transformarea locurilor cu taxă în
locuri bugetate, fără a se depăşi cifra de şcolarizare
7. 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 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, indiferent de nivelul
de studii.
8. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe
locuri finanţate de la bugetul de stat, care decid să urmeze 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 școlarizare, 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 s-au retras sau au fost
exmatriculaţi, pentru a deveni studenţi trebuie să susţină concurs de admitere.
9. 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 urmată în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în
regim cu taxă;
b) dacă prima specializare a fost urmată 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. Falsul în declarații
produce efecte juridice potrivit Codului Penal art. 320-327, în consecință candidatul va fi
exmatriculat și vor fi informate organele în drept să desfășoare cercetarea penală. Orice
neconcordanță între datele de concurs declarate la înscriere (criterii de selectie, departajare, etc.) și
datele oficiale ( medie bacalaureat, criterii de departajare, etc.) se soldează cu eliminarea
candidatului, respectiv cu anularea înscrierii.
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10. 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.
11. 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. Un candidat care a urmat anul I cu finanțare de la
buget nu mai poate urma anul I decât cu taxă.
12. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale performanţe recunoscute la
olimpiade și concursuri naționale sau internaționale recunoscute de ministerul de resort (lista
olimpiadelor și concursurilor școlare se găsește aici: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri),
pot fi înmatriculaţi conform regulamentului de admitere al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei pe locuri finanțate de la buget, la nivel licență, 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 sau concursurile 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 sau
concursurile 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.
Candidaţii olimpici sunt consideraţi admiși, cu media de admitere 10 (zece). Candidații
olimpici care satisfac aceste criterii nu sunt declarați automat admiși, aceștia trebuie să parcurgă
procedurile de înscriere și confirmare a locului.
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 din anexă și diplomele de studii universitare acceptate conform
listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.
Pentru studiile universitare de licenţă şi master, organizate în limba maternă /într-o limbă
străină, proba de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare. Pentru
programele cu predare în mai multe limbi, în cazul în care candidații aleg mai multe opțiuni, vor
susține proba de admitere în limba de predare conform cu prima opțiune aleasă. Pentru celelalte
opțiuni lingvistice se va susține un test în limba de predare a programului respectiv, sau după caz,
proba de concurs în limba respectivă.
13. Admiterea pe locurile disponibile la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se
face în ordinea strict descrescătoare a mediilor, în funcţie de ordinea opţiunilor candidaţilor pentru
forma de învăţământ.
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 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.
În cazul în care nu se va realiza o grupă de 20 de studenţi (la buget şi cu taxă) la linia
română la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (extensiile Năsăud, Sighetu
Marmaţiei, Târgu Mureş, Reșița), studentul acceptă fie să continue studiile în altă locaţie, fie să
renunţe la locul obţinut.
În cazul în care nu se va realiza o grupă de 10 studenţi (la buget şi cu taxă) la linia maghiară
la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (extensiile Târgu Mureş, Odorheiu
Secuiesc, Satu Mare), studentul acceptă fie să continue studiile în altă locaţie, fie să renunţe la locul
obţinut.
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În cazul în care nu se va realiza o grupă de 8 de studenţi (la buget şi cu taxă) la linia germană
la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, studentul acceptă fie să continue
studiile în altă locaţie la liniile română sau maghiară, fie să renunţe la locul obţinut.
B. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
1. ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE
1.1. În facultate, sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere 2022, 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 Babeş-Bolyai elaborată de prorectorat, aprobată de Colegiul Senatului şi
în conformitate cu strategia proprie facultăţii noastre.
1.2. 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.
2. CRITERII ŞI REPERE GENERALE DE ADMITERE
2.1. 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.
2.2. Admiterea pe locurile din bugetul statului se face strict în limita locurilor repartizate
facultăţii de către Rectoratul UBB şi prin ordinul ministrului de resort.
2.3. 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.
2.4. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) la nivel licență, respectiv
6 (șase) la nivel master. În cazul notelor obţinute la liceele/universitățile din alte ţări, dacă
clasificarea s-a făcut pe bază de puncte, este obligatorie transformarea acestora în note. În cazul
notelor obţinute la liceele/universitățile 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 ale ministerului de resort.
2.5. 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.
3. CRITERIILE DE SELECŢIE – LICENŢĂ
a) Specializarea PSIHOLOGIE – linia romană, maghiară
Criterii de selecţie pentru linia română:
Media de admitere este :
50% media examenului de bacalaureat
50% nota la proba scrisă de verificare a abilităților cognitive generale
Proba nu este eliminatorie.
Criterii de selecţie pentru linia maghiară:
Media de admitere este:
20 % - media aritmetică între media anilor de liceu (50%) și media examenului de
bacalaureat ( 50%)
80% nota la proba scrisă,
Proba nu este eliminatorie.
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Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul psihologiei: senzații și
percepții, gândirea și limbajul, memoria, învățare și condiționare, inteligența, afectivitatea,
personalitatea. Bibliografie: Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (2005),
Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest.
b) Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - linia romană, maghiară
Criterii de selecţie pentru linia română:
Media de admitere este :
50% media examenului de bacalaureat
50% media anilor de studiu de liceu
Criterii de selecţie pentru linia maghiară:
Media de admitere este:
20 % - media aritmetică între media anilor de liceu (50%) și media examenului de
bacalaureat ( 50%)
80% nota la proba scrisă, cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu
dizabilități
Proba nu este eliminatorie.
Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situația unei/unor
persoane cu dizabilități din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele
domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si discriminare.
c) Specializarea PEDAGOGIE - linia română
Criterii de selecţie:
1. Eseu motivațional scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va
primi calificativul Admis/ Respins
2. Media generală obținută la examenul de Bacalaureat (100%).
d) Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR – linia
română, maghiară, germană:
Criterii de selecţie pentru linia română, maghiară, germană:
1. Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă,
dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se
desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
2. Media generală obținută la examenul de Bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale sunt următoarele ( pentru toate
specializările):
a) Criteriile de departajare a candidaților cu medii egale înscrisi la linia română:
− nota de la disciplina “Limba și literatura română“ obtinută la examenul de bacalaureat. În
cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia în considerare media aritmetică a
acestor probe.
− nota de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat
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b) Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale înscrisi la linia maghiară:
− nota de la disciplina “Limba și literatura maghiară“ obținută la examenul de bacalaureat
(pentru candidații absolvenți de licee în limba română este nota la disciplina “Limba și
literatura română“). În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia in
considerare media aritmetică a acestor probe.
− nota de la a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat
Candidații cetățeni români care nu au absolvit liceul în limba maghiară vor susține un test de
competență lingvistică în fața unei comisii pe facultate.
c) Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale înscrisi la linia germană:
− nota de la disciplina “Limba si literatura germană“ obținută la examenul de bacalaureat
(pentru candidații absolvenți de licee în limba română este nota la disciplina “Limba și
literatura română“). În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia in
considerare media aritmetică a acestor probe.
− nota de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat
Candidații cetățeni români care nu au absolvit liceul în limba germană vor susține un test de
competență lingvistică în fața unei comisii pe facultate

4. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR NIVEL LICENŢĂ
4.1. Concursul de admitere în învăţământul universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei se va organiza în două sesiuni, iulie și septembrie (cea de a doua sesiune se va
organiza numai pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune, sau devenite vacante
în urma retragerilor candidaților admiși în prima sesiune.
4.2. Înscrierile se fac exclusiv on-line, detalii privind calendarul și modalitatea de accesare a
prgramului de admitere sunt oferite pe site-ul facultății https://psiedu.ubbcluj.ro/3-admiterepsihologie. Calendarul și orarul zilnic al activităților prevăzute sunt disponible pe site-ul facultății
înainte de începerea fiecărei sesiuni de admitere.
Înscrierea se face distinct pentru fiecare specializare. Înscrierea simultană la mai multe
specializări presupune achitarea taxei de admitere pentru fiecare specializare în parte. Completarea
Fișei de înscriere online în astfel de cazuri se va face o singură dată.
Se oferă suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, cu respectarea măsurilor
sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al
controlului infecției cu COVID-19, în vigoare la momentul respectiv. Pentru accesul în clădire e
necesară programarea telefonică făcută cu o zi înaintea prezentării la telefon 0264405337, între
orele 9-15.
4.3. Pentru extensiile specializării Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar înscrierile se
vor face la sediile din localităţile unde sunt alocate locuri.
4.4. Cetățenii străini UE (sau cetățenii români care au absolvit liceul în străinătate, sau
au absolvit în Romania școli internaționale) trebuie să prezinte la înscriere echivalarea studiilor
sau un număr de înregistrare care dovedește că au fost depuse actele pentru echivalarea studiilor.
Echivalarea poate fi solicitată pe site-ul Ministerului Educației sau la Centrul de Cooperări
Internaționale al UBB (tel: 0040-264.429.762, int. 6052, E-mail: anna.fejer@ubbcluj.ro). Dacă
sistemul de notare la bacalaureat e diferit de sistemul românesc (de la 1 la 10), candidații vor solicita
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recalcularea mediei de bacalaureat și a notelor care fac parte din criteriile de departajare (tel: +40264-405300,int.5105, E-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro), înainte de completarea fișei de
înscriere (dar dupa solicitarea echivalării, deoarece se va verifica demararea obținerii echivalării).
Cetățenii străini non-UE se înscriu exclusiv prin intermediul Centrului de Cooperări
Internaționale al UBB(tel: 0040-264.429.762, int. 6023, E-mail: corina.todea@ubbcluj.ro).
Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI, ECHIVALARE STUDII
găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale http://www.cci.ubbcluj.ro/:
- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
- Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în
străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro
4.5. Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) :
a) Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau
diploma echivalentă acesteia sau adeverință de promovare a examenului național de
bacalaureat (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată
diploma de bacalaureat până la data înscrierii)
Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea legalizată după actele de
studii, însoțită de echivalarea studiilor
b) Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)
c) Cartea de identitate
Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere
d) Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de
studii superioare
e) Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită
scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a
aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, diploma de olimpic, etc.)
f) Eseu motivational (la specializările unde este solicitat)
g) Cetățenii străini UE care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea
la care se înscriu prin o pot face prin:
- susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română
- prezentarea unei diplome de studii gimnaziale în limba română
- prezentarea unui eseu motivațional în limba română
- prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română
Toate aceste documente vor fi depuse la sediul facultății în format fizic (nu e nevoie de
programare), însoțite de un dosar plic și de două fotografii ¾, la confirmarea locului.
Actele de studii, certificatul de nastere și cartea de identitate se aduc în original, plus o
copie simplă. Certificatul de naștere și cartea de identitate se returnează dupa certificarea
copiei. Dacă studentul are actele de studii la altă facultate deoarece ocupă acolo un loc la
buget, poate prezenta copii legalizate după actele de studii, însoțite de o adeverință de la
facultatea unde se află originalele, care să certifice acest fapt.
Eventualele
neconcordanțe între documentele încărcate pe platformă și cele prezentate fizic pot
conduce la pierderea locului ocupat.
4.6. Taxa de admitere este compusă din:
a. Taxa de înscriere (200 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 sa mai înscris la o altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie
de învăţământ superior.
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b. 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 (până la 35 ani), provin din
centrele de plasament (până la 26 de ani), care sunt scutiţi de la plata taxei de admitere (formată din
taxa de înscriere şi taxa de procesare). Taxa de admitere se achită on line pentru fiecare specializare
la care se înscrie candidatul (Psihologie, Psihopedagogie specială, etc), dar nu se achită decat o
singură dată dacă în cadrul aceleiași specializări se optează și pentru „cu frecvență” și pentru „la
distanță”.
4.7. După finalizarea perioadei de înscriere se va afișa lista candidaților înscriși.
Eventualele erori sau omisiuni constatate de candidați vor fi comunicate pe adresa de mail pentru
contestații, în intervalul afișat pe pagina facultății. După acest termen nu vor mai fi acceptate
observații cu privire la datele candidaților, urmând să se afișeze lista candidaților admiși, conform
calendarului afișat.
5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NIVEL LICENŢĂ
5.1. Susţinerile de examene (unde este cazul) vor avea loc față-în-față conform calendarului
afișat. Probele orale nu pot fi contestate.
Rezultatele concursului de admitere se afișează pe site-ul facultății (psiedu.ubbcluj.ro),
conform calendarului afișat
5.2. Listele care vor fi afișate sunt:
a) lista candidaților admiși în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidații admiși își pot
confirma locul ocupat în termenele prevăzute în calendar. Neconfirmarea locului în perioada
menţionată mai sus atrage după sine eliminarea din concurs fără o înştiinţare prealabilă.
Candidații admiși care confirmă locul, dar doresc să avanseze în listă în baza locurilor care nu se
confirmă trebuie să depună cerere de redistribuire în programul de admitere. Opţiunile stabilite
iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru redistribuire.
Daca pe listele următoare ei apar la altă categorie (au trecut de la taxă la buget, sau de la
distanță la cu frecvență), ei trebuie să reconfirme locul, prin completarea și încărcarea unui Contract
de studii universitare adaptat noului loc ocupat. Dacă s-a achitat anterior rata/taxa de școlarizare nu
e nevoie să se facă alt demers.
Candidații admiși care nu doresc să avanseze în listă, deci să păstreze locul obținut nu vor
face cerere de redistribuire, doar confirmarea locului.
b) lista candidaților în așteptare. Prin candidat în așteptare se înțelege acel candidat căruia
nu i s-a atribuit un loc pe baza mediei de admitere, dar dacă își exprimă opțiunea pentru
redistribuire în programul de admitere, e posibil să ocupe un loc pe următoarele liste, ca urmare a
neconfirmării locurilor în termenele prevăzute în calendar. Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de
înscriere se păstrează şi pentru redistribuire.
Confirmarea locului on-line se face prin completarea și semnarea contractului de
studiu de către candidat și încărcarea acestuia în format PDF scanat, pe platforma admiterii.
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să achite prima rată a
taxei de şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă
o reducere de 10%.
După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul
facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține
actele solicitate la înscriere (vezi pct. 4.5), 2 fotografii ¾, contractul de studiu completat și
semnat de candidat și un dosar plic.
După operarea redistribuirilor listele care vor fi afișate sunt:
a) lista candidaților admiși
Candidații admiși în urma redistribuirilor își pot confirma locul ocupat în termenele prevăzute
în calendar. Neconfirmarea locului în perioada menţionată mai sus atrage după sine eliminarea din
concurs fără o înştiinţare prealabilă. Candidații admiși care confirmă locul, dar doresc să
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avanseze în listă în baza locurilor care nu se confirmă trebuie să depună cerere de redistribuire în
programul de admitere. Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
Confirmarea locului se face prin completarea și semnarea contractului de studiu de
către candidat și încărcarea acestuia în format PDF scanat, pe platforma admiterii. Candidaţii
admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să achite prima rată a taxei de
şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o
reducere de 10%.
După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul
facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține
actele solicitate la înscriere (vezi pct. 4.5), 2 fotografii ¾, contractului de studiu completat și
semnat de candidat și un dosar plic.
Dacă pe listele actuale, candidații care au confirmat locul în etapa anterioară apar la altă
categorie (au trecut de la taxă la buget, sau de la distanță la cu frecvență), ei trebuie să reconfirme
locul, prin completarea și încărcarea unui Contract de studii universitare adaptat noului loc ocupat.
Dacă s-a achitat anterior rata/taxa de școlarizare nu e nevoie să se facă alt demers.
b) lista candidaților în așteptare
Prin candidat în așteptare se înțelege acel candidat căruia nu i s-a atribuit un loc pe baza
mediei de admitere, dar dacă își exprimă opțiunea pentru redistribuire în programul de admitere, e
posibil să ocupe un loc pe următoarele liste, ca urmare a neconfirmării locurilor în termenele
prevăzute în calendar. Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
Candidați rromi și cei proveniți din sistemul de protecție socială apar pe liste în
așteptare până la ierarhizarea lor la nivel de universitate
c) lista candidaților respinși ca urmare a neconfirmării locului ocupat în etapa anterioară
5.3. 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 bugetat,
c) prin redistribuire în cadrul specializării, în funcţie de opţiunea exprimată în fişa de
înscriere.
5.4. 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.
5.5. În cazul retragerii de pe un loc bugetat după începerea anului universitar, se va considera
că studentul a consumat un an din statutul bugetat. În cazul retragerii de pe un loc cu taxă înaintea
începerii anului universitar, taxa de școlarizare achitată se restituie integral. De asemenea, taxa
achitată la confirmarea locului cu plată va fi returnată în cazul glisării pe un loc bugetat.
5.6. Pentru locurile neocupate în prima sesiune de admitere se va organiza a doua sesiune de
admitere în luna septembrie, conform calendarului de admitere. Aceasta se va desfăşura în aceleaşi
condiţii ca prima sesiune. Nu se organizează înscriere sau probe de concurs după data legal stabilită
de facultate.
5.7. Admiterea 2022 nivel licență va avea următorul calendar:
Nivel LICENŢĂ , IULIE 2022
Psihologie (linia română, maghiară),
Psihopedagogie specială (linia română, maghiară),
Pedagogie (linia română),
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (linia română, maghiară, germană):
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Sesiunea iulie 2022
11,12,13,14,15
iulie Înscrierea candidaţilor on line. Casieria deschisă (pentru cei care nu pot
2022
face plata on-line) ora 9-13.
În 15 iulie se pot face înscrieri on-line până la ora 13.00
16 iulie 2022
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare la
înregistrarea datelor, ora 9-13, pe adresa admitere.psiedu@gmail.com
18 iulie 2022
Susținerea probelor de examene față-în-față (unde este cazul)
Afisarea rezultatelor probelor scrise de admitere, depunerea contestațiilor
19 iulie 2022
până în 21 iulie ora 9.00, pe adresa admitere.psiedu@gmail.com
Afişarea listelor de admitere
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
21 iulie 2022
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
22 iulie 2022
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
În data de 23 iulie platforma de admitere se va închide la ora 13.00
23 iulie 2022
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-13.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
25 iulie 2022
Afișarea listelor după redistribuire.
Confirmarea locurilor după redistribuire on-line.
În data de 26 iulie platforma de admitere se va închide la ora 16.00
25,26 iulie 2022
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
28 iulie 2022
Afişarea listelor finale
Sesiunea septembrie 2022
12,13 septembrie 2022

13 septembrie 2022

14 septembrie 2022

16 septembrie 2022
17 septembrie 2022

19 septembrie 2022

Înscrierea candidaţilor on line. Casieria deschisă (pentru cei care nu pot
face plata on-line) ora 9-10.
În 13 septembrie se pot face înscrieri on-line până la ora 10.00
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare la
înregistrarea datelor, până în 13 septembrie ora 15.00, pe adresa
admitere.psiedu@gmail.com
Susținerea probelor de examene față-în-față (unde este cazul).
Afișarea rezultatelor probelor scrise de admitere, depunerea contestațiilor
până l6 septembrie ora 8.00, pe adresa admitere.psiedu@gmail.com
Afişarea listelor de admitere.
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
În data de 17 septembrie platforma de admitere se va închide la ora
13.00
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-13.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Afişarea listelor după redistribuire .
Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-14.
13

20 septembrie 2022

22 septembrie 2022

Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
În data de 20 septembrie platforma de admitere se va închide la ora
14.00
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-14.
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.
6. CRITERIILE DE SELECŢIE – MASTER
Domeniul Psihologie
1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi Psihoterapie (limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 20% media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de
prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă
pentru tematica masterului;

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media de la interviu;
2. Media examenului de bacalaureat
2. Specializarea Tehnici psihologice de control al comportamentului şi dezvoltarea potenţialului
uman (limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 20% media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui referat ( sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de
prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă
pentru tematica masterului;

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media de la interviu;
2. Media examenului de bacalaureat
3. Specializarea Psihologia sănătăţii publice şi clinice (limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 20% media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de
prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă
pentru tematica masterului
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
14

1. Media de la interviu;
2. Media examenului de bacalaureat
4. Specializarea Consiliere şi intervenţie psihologică în dezvoltarea umană (limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 20% media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de
prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă
pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media de la interviu;
2. Media examenului de bacalaureat
5. Specializarea Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională
Criterii de selecție:
- 20% media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de
prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă
pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media de la interviu;
2. Media examenului de bacalaureat
6. Specializarea: Psihologie judiciară (limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 20% media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de
prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă
pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media de la interviu;
2. Media examenului de bacalaureat
7. Specializarea Consultanţă şi intervenţie psihologică (limba maghiară, IF)
Criterii de selecție:
- 20 % media examenului de licență
-

80% interviu pe baza unui studiu științific (apărut în limba engleză) din domeniul
psihologiei – examen oral în limba maghiară

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
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2. Media examenului de bacalaureat
Domeniul: Ştiinţe ale Educaţiei
8. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 50 % media examenului de licență
-

50% media anilor de studii de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
9. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive
(limba română, IF)
Criterii de selecție:
- 50 % media examenului de licență
-

50% media anilor de studii de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
10. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română, IF şi IFR).
Criterii de selecție:
Nota obținută la susţinerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în
susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5
pagini).
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
11. Specializarea Designer instrucţional (limba română, IF).
Criterii de selecție:
- 50 % media examenului de licență
-

50% media anilor de studii de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
12. Specializarea Management curricular (limba română, IF, IFR).
Criterii de selecție:
- 50 % media examenului de licență
-

50% media anilor de studii de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
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1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
13. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, Cultura şi civilizaţia germană a Europei
centrale şi de Sud-Est (limba germană, IF)
Criterii de selecție:
Nota obținută la susținerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în susținerea
unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licență
2. Media examenului de bacalaureat
14. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba
maghiară, IF)
Criterii de selecție:
• 30 % media examenului de licență
•

70% nota la susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat, din tematica
programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Nota obținută la susținerea orală
2. Media examenului de licență

15. Specializarea Strategii de învăţare eficientă (la Odorheiu Secuiesc în limba maghiară),
(limba maghiară, IF )
Criterii de selecție:
• 30 % media examenului de licență
•

70% nota la susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat, din tematica
programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
3. Nota obținută la susținerea orală
4. Media examenului de licență

16. Specializarea Management Educațional (limba română, IF).
Criterii de selecție:
Nota obținută la susţinerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în
susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
17. Specializarea Management Educațional la Reșița (limba română, IF).
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Criterii de selecție:
Nota obținută la susţinerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în
susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat
7. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR NIVEL MASTER
7.1. Concursul de admitere în învăţământul universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei se va organiza în două sesiuni, iulie și septembrie (cea de a doua sesiune se va
organiza numai pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune, sau devenite vacante
în urma retragerilor candidaților admiși în prima sesiune).
7.2. Înscrierile se fac exclusiv on-line, detalii privind calendarul și modalitatea de accesare a
prgramului de admitere sunt oferite pe site-ul facultății https://psiedu.ubbcluj.ro/3-admiterepsihologie.
Înscrierea se face distinct pentru fiecare specializare. Înscrierea simultană la mai multe
specializări presupune achitarea taxei de admitere pentru fiecare specializare în parte.
Completarea Fișei de înscriere online în astfel de cazuri se va face o singură dată.
Se oferă suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, cu respectarea măsurilor
sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al
controlului infecției cu COVID-19, în vigoare la momentul respectiv. Pentru accesul în clădire e
necesară programarea telefonică făcută cu o zi înaintea prezentării la telefon 0264405337, între
orele 9-15.
7.3. Cetățenii străini UE (sau cetățenii români care au absolvit liceul, licența în
străinătate, sau au absolvit în Romania școli internaționale) trebuie să prezinte la înscriere
echivalarea studiilor sau un număr de înregistrare care dovedește că au fost depuse actele pentru
echivalarea studiilor. Echivalarea poate fi solicitată pe site-ul Ministerului Educației sau la Centrul
de Cooperări Internaționale (tel: 0040-264.429.762, int. 6023, E-mail: corina.todea@ubbcluj.ro).
Dacă sistemul de notare la bacalaureat, licență e diferit de sistemul românesc (de la 1 la 10),
candidații vor solicita recalcularea mediei de bacalaureat și a notelor care fac parte din criteriile de
departajare (tel: +40-264-405300,int.5105, E-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro), înainte de
completarea fișei de înscriere (dar dupa solicitarea echivalării, deoarece se va verifica demararea
obținerii echivalării).
Cetățenii străini non-UE se înscriu exclusiv prin intermediul Centrului de Cooperări
Internaționale (tel: 0040-264.429.762, ext. 6023, E-mail: corina.todea@ubbcluj.ro).
Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI, ECHIVALARE STUDII
găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale http://www.cci.ubbcluj.ro/:
- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
- Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în
străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro
7.4. Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) :
a) Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau
diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență
(doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de
licență până la data înscrierii).
Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română)
legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor
b) Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)
c) Cartea de identitate
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Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere
d) Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de
studii superioare
h) Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză,
franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau
certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51competenta-lingvistica.
Cetățenii străini UE care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea
la care se înscriu prin o pot face prin:
- susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română
- prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență în limba română
- prezentarea unui eseu motivațional în limba română
- prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română
e) Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită
scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a
aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.)
Toate aceste documente vor fi depuse la sediul facultății în format fizic (nu e nevoie de
programare), însoțite de un dosar plic și de două fotografii ¾, la confirmarea locului. Actele de
studii, certificatul de nastere, cartea de identitate și certificatul de competență lingvistică se aduc în
original, plus o copie simplă. Certificatul de naștere și cartea de identitate se returnează dupa
certificarea copiei. Dacă studentul are actele de studii la altă facultate deoarece ocupă acolo un loc
la buget, poate prezenta copii legalizate după actele de studii, însoțite de o adeverință de la
facultatea unde se află originalele, care să certifice acest fapt. Eventualele neconcordanțe între
documentele încărcate pe platformă și cele prezentate fizic pot conduce la pierderea locului ocupat.
7.5. Taxa de admitere este compusă din:
a) Taxa de înscriere (200 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 sa mai înscris la o altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie
de învăţământ superior.
b) Taxa de procesare (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).
Taxa de admitere se achită on line pentru fiecare specializare la care se înscrie candidatul
(Psihologie clinică, Management educațional, etc), dar nu se achită decat o singură dată dacă în
cadrul aceleiași specializări se optează și pentru „cu frecvență” și pentru „frecvență redusă”.
7.6. După finalizarea perioadei de înscriere se va afișa lista candidaților înscriși.
Eventualele erori sau omisiuni constatate de candidați vor fi comunicate pe adresa de mail pentru
contestații, în intervalul afișat pe pagina facultății. După acest termen nu vor mai fi acceptate
observații cu privire la datele candidaților, urmând să se afișeze lista candidaților admiși, conform
calendarlui afișat.
8. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NIVEL MASTER
8.1. Susţinerile de examene vor avea loc față-în-față conform calendarului afișat. Probele orale nu
pot fi contestate.
Rezultatele concursului de admitere se afișează pe site-ul facultății (psiedu.ubbcluj.ro),
conform calendarului afișat.
8.2. Listele care vor fi afișate sunt:
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a) lista candidaților admiși
Candidații admiși își pot confirma on-line locul ocupat în termenele prevăzute în calendar.
Neconfirmarea locului în perioada menţionată mai sus atrage după sine eliminarea din concurs
fără o înştiinţare prealabilă.
Confirmarea locului on-line se face prin completarea și semnarea contractului de
studiu de către candidat și încărcarea acestuia în format PDF scanat, pe platforma admiterii.
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să achite prima rată a
taxei de şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă
o reducere de 10%.
După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul
facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține
actele solicitate la înscriere (vezi pct. 7.4), 2 fotografii ¾, contractului de studiu completat și
semnat de candidat și un dosar plic.
Candidații admiși care confirmă locul, dar doresc să avanseze în listă în baza locurilor care nu
se confirmă trebuie să depună cerere de redistribuire în programul de admitere. Opţiunile stabilite
iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru redistribuire.
Daca pe listele următoare ei apar la altă categorie (au trecut de la taxă la buget, sau de la
frecvență redusă la cu frecvență), ei trebuie să reconfirme locul, prin completarea și încărcarea unui
Contract de studii universitare adaptat noului loc ocupat. Dacă s-a achitat anterior rata/taxa de
școlarizare nu e nevoie să se facă alt demers.
Candidații admiși care nu doresc să avanseze în listă, deci să păstreze locul obținut nu vor
face cerere de redistribuire, doar confirmarea locului.
b) lista candidaților în așteptare
Prin candidat în așteptare se înțelege acel candidat căruia nu i s-a atribuit un loc pe baza
mediei de admitere, dar dacă își exprimă opțiunea pentru redistribuire în programul de admitere, e
posibil să ocupe un loc pe următoarele liste, ca urmare a neconfirmării locurilor în termenele
prevăzute în calendar. Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
După operarea redistribuirilor listele care vor fi afișate sunt:
a) lista candidaților admiși
Candidații admiși în urma redistribuirilor își pot confirma locul ocupat în termenele
prevăzute în calendar. Neconfirmarea locului în perioada menţionată mai sus atrage după sine
eliminarea din concurs fără o înştiinţare prealabilă. Candidații admiși care confirmă locul, dar
doresc să avanseze în listă în baza locurilor care nu se confirmă trebuie să depună cerere de
redistribuire în programul de admitere. Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează
şi pentru redistribuire.
Confirmarea locului se face prin completarea și semnarea contractului de studiu de
către candidat și încărcarea acestuia în format PDF scanat, pe platforma admiterii. Candidaţii
admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să achite prima rată a taxei de
şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o
reducere de 10%.
După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul
facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține
actele solicitate la înscriere (vezi pct. 7.4), 2 fotografii ¾, contractul de studiu completat și
semnat de candidat și un dosar plic.
Dacă pe listele actuale, candidații care au confirmat locul în etapa anterioară apar la altă
categorie (au trecut de la taxă la buget, sau de la distanță la cu frecvență), ei trebuie să reconfirme
locul, prin completarea și încărcarea unui Contract de studii universitare adaptat noului loc ocupat.
Dacă s-a achitat anterior rata/taxa de școlarizare nu e nevoie să se facă alt demers.
b) lista candidaților în așteptare
Prin candidat în așteptare se înțelege acel candidat căruia nu i s-a atribuit un loc pe baza
mediei de admitere, dar dacă își exprimă opțiunea pentru redistribuire în programul de admitere, e
posibil să ocupe un loc pe următoarele liste, ca urmare a neconfirmării locurilor în termenele
prevăzute în calendar. Opţiunile stabilite iniţial prin fişa de înscriere se păstrează şi pentru
redistribuire.
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Candidați rromi și cei proveniți din protecție socială apar pe liste în așteptare până la
ierarhizarea lor la nivel de universitate
c) lista candidaților respinși ca urmare a neconfirmării locului ocupat în etapa anterioară
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Pentru locurile neocupate în prima sesiune de admitere se va organiza a doua sesiune de
admitere în luna septembrie, conform calendarului de admitere. Aceasta se va desfăşura în aceleaşi
condiţii ca prima sesiune. Nu se organizează înscriere sau probe de concurs după data legal stabilită
de facultate.
8.6. Admiterea 2022 nivel master va avea următorul calendar:
IULIE 2022
11,12,13,14,15
2022
16 iulie 2022
18, 19 iulie 2022

20 iulie 2022

21,22 iulie 2022

25 iulie 2022

25,26 iulie 2022

28 iulie 2022

iulie Înscrierea candidaţilor on line. Casieria deschisă (pentru cei care nu pot
face plata on-line) ora 9-13.
În 15 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 13.00
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare la
înregistrarea datelor, ora 9-13, pe adresa admitere.psiedu@gmail.com
Susținerea probelor de examene față-în față (unde este cazul)
Afişarea listelor de admitere
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
În data de 22 iulie platforma de admitere se va închide la ora 14.00
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Afişarea rezultatelor după redistribuire.
Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
În data de 26 iulie platforma se va închide la ora 16.00
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Afişarea listelor finale

SEPTEMBRIE 2022
12,13 septembrie 2022

14 septembrie 2022
15 septembrie 2022

Înscrierea candidaţilor on line.
În 13 septembrie se pot face înscrieri on line până la ora 10.00
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13
(12.09), 9-12 (13.09)
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare la
înregistrarea datelor, ora 9-13, pe adresa admitere.psiedu@gmail.com
Susținerea probelor de examene față- în-față (unde este cazul)
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16 septembrie 2022
17 septembrie 2022

19 septembrie 2022

20 septembrie 2022

22 septembrie 2022

Afişarea listelor de admitere.
Confirmarea locurilor on line.
Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
În data de 17 septembrie platforma se va închide la ora 13.00
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-13.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
Afişarea rezultatelor după redistribuire.
Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-14.
Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
În data de 20 septembrie platforma se va închide la ora 14.00
Depunerea dosarelor la sediul facultății (numai după confirmarea locului
on-line) între orele 9-14.
Casieria deschisă(pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-14.
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.
C. DISPOZIŢII FINALE
1. Facultăţile vor depune la Rectoratul Universităţii până la data de 28 iulie 2022, respectiv 22
septembrie 2022, listele finale cu candidaţii admişi în anul universitar 2022-2023, 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
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