Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Str. Fântânele, nr. 30, Cluj-Napoca, RO-400294
Tel.: 0264-30 70 30, Fax: 0264-30 70 32

REGULAMENTUL DE ADMITERE 2017/2018, conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016
publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016 aprobat în ședința Senatului
din data de 6 februarie 2017 cu Hotărârea nr. 1756
A. CONDIŢII GENERALE
1. În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 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 HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul HG nr. 44/2016 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, admiterea
în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se face prin concurs. Potrivit principiului
autonomiei universitare, reglementarea admiterii este de competenţa Senatului Universităţii. Admiterea se
organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi
specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.
Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului se organizează în conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
2. Admiterea la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului se organizează la nivel licenţă pe locuri bugetate
și cu taxă în învățământul cu frecvență, pe următoarele domenii de studiu: Ştiinţa Mediului şi Ingineria
Mediului precum şi la nivel masterat – domeniile Ştiinţa Mediului şi Ingineria Mediului, pe locuri bugetate şi cu
taxă în învăţământul cu frecvenţă şi frecvenţă redusă (a se vedea şi art. 46).
3. 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: 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.
Candidaţii la concursul de admitere pentru nivel licenţă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
(sau echivalentă), precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile
abilitate. 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.
4. Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea Europeană sau din ţările
terţe UE, respectiv a candidaţilor etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se
desfăşoară conform dispoziţiilor M.E.N.C.Ş., Comisiei de Admitere a Universităţii Babeş-Bolyai şi Centrului de
Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai.
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5. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii şi 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 pe locuri finanţate de la bugetul de stat, conform
prezentului Regulament. Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii concomitent. El trebuie
să opteze pentru acea specializare la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, prin prezentarea
dosarului cu actele în original. Excepţie fac olimpicii internaţionali, care pot beneficia de două specializări
finanţate de la bugetul de stat. Reduceri de taxă de şcolarizare în cazul studiilor concomitente la Universitatea
Babeş-Bolyai sunt reglementate de regulamente speciale aprobate de Senat.
6. Candidaţii care sunt sau au fost studenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în
anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi care sunt declaraţi admişi la unul din domeniile de
studiu ale Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pe
perioada normală de studiu, scăzând din durata de studiu a domeniului urmat la Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Mediului anii de studiu cu finanţare de la bugetul de stat de studii la specializarea iniţială. 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.
Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular în care declară pe proprie răspundere (sub
semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență sau master la buget. Potrivit legii penale (Cod penal
art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă
efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna
din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat și UBB va face demersurile necesare
pentru informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală.
7. Candidaţii care sunt studenţi la o specializare în regim cu taxă pot urma o specializare a Facultăţii de
Ştiinţa şi Ingineria Mediului cu finanţare de la bugetul de stat, în urma concursului de admitere şi reuşitei pe un
loc cu finanţare de la bugetul de stat.
8. Studenţii care urmează specializări acreditate sau autorizate provizoriu şi care au fost declaraţi admişi în
urma concursului de admitere, pot beneficia, la cerere, de recunoaşterea totală sau parţială a studiilor
efectuate anterior, în condiţiile stabilite prin regulamentele şi deciziile Universităţii Babeş-Bolyai respectiv
Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului cu privire la recunoaşterea examenelor promovate anterior.
9. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire a învăţământului superior, se pot prezenta la
admiterea pentru studiul unei noi specializări, după cum urmează:
 dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu
taxă;
 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 un loc finanţat de la bugetul
de stat.
În ambele situaţii candidaţii au obligaţia 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.
10. Candidaţii la concursul de admitere la studiile de master trebuie să fie absolvenţi licenţiaţi ai unei
instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii
programului de licență. 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 și certificatele din anexă.
11. Pentru studiile universitare de licenţă şi master, organizate într-o altă limbă decât cea română, se va da
proba de admitere în limba programului respectiv. 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.
- Admiterea la doctorat se desfăşoară conform metodologiei de admitere la studii universitare de doctorat
în UBB.
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12. Candidaţii vor ocupa locurile în ordinea descrescătoare a mediilor şi pe baza opţiunilor exprimate, în
limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul la domeniul respectiv.
13. Candidaţii au posibilitatea să opteze pentru mai multe specializări din cadrul unui domeniu. Ordinea în
care sunt precizate specializările pe fişa de înscriere este importantă pentru distribuirea candidaţilor.
B. CRITERII ŞI REPERE GENERALE DE ADMITERE
- Admiterea se organizează de către facultăţile Universităţii Babeş-Bolyai sub îndrumarea directă a
prorectorului responsabil cu admiterea şi a Comisiei de admitere a Universităţii, cu respectarea actelor
normative în vigoare.
14. Media minimă de admitere la licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci), iar nota pentru oricare
dintre probe nu poate fi mai mică de 5 (cinci); media minimă de admitere la master nu poate fi mai mică
decât 6 (şase).
15. Dacă în urma admiterii un candidat la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului este declarat admis la
mai multe domenii/specializări, acesta poate opta pentru finanţare de la bugetul de stat la o singură
specializare.
16. Dacă un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă 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 cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu
cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare (dacă este cazul) sau cu primul dintre
candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetat sau taxă (după caz), prin redistribuiri.
17. În cazul în care la una dintre specializările propuse de către Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
nu se realizează o formaţie de studiu de minim 25 studenţi în urma concursului de admitere, candidaţii,
conform opţiunilor din fişa de înscriere, vor fi redistribuiţi/glisaţi automat la celelalte specializări din cadrul
aceluiaşi domeniu, cu loc cu tot, fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru
specializările respective; în cazuri speciale, numărul minim de studenţi a unei formaţii de studiu poate fi de 20.
- Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului asigură suport adițional adaptat nevoilor candidaților cu
handicap și sprijină accesul acestora în instituție.
C. PREÎNSCRIEREA, ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR. ACTELE NECESARE
18. Începând cu data de 1 martie 2017 se poate face preînscrierea candidaţilor la admitere (doar pentru
absolvenţii 2016/2017) precum şi înscrierea candidaţilor care sunt într-una dintre situaţiile:
 câştigători de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale sau naţionale;
 licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 posesori ai diplomei de bacalaureat sau ai documentelor doveditoare;
 candidaţii care deţin o diplomă de licenţă şi doresc să urmeze studii de master.
- În anul 2017, concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Mediului se organizează în două sesiuni. Prima sesiune se va desfăşura în luna iulie (12-31 iulie 2017).
Pentru ocuparea locurilor rămase vacante se organizează o a doua sesiune în luna septembrie (6-20
septembrie 2017). Perioadele vor include înscrierea, afişarea rezultatelor, confirmarea ocupării locului
câştigat, respectiv etapele admiterii (art. 45).
19. Pentru înscrierea la concursul de admitere – nivel licenţă şi nivel master, candidaţii vor completa o fişă
tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Înscrierea la
concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente
prevăzute în metodologia fiecărei facultăți, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de
procură.
La înscriere, pentru verificarea conformităţii, se va prezenta diploma de bacalaureat sau adeverinţa care
ţine locul acesteia, precum şi foaia matricolă, în original - pentru candidaţii nivel licenţă, respectiv diploma de
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licenţă sau adeverinţa care ţine locul acesteia, în original - pentru candidaţii nivel master. Aceste acte nu se vor
reţine la înscriere. Toţi candidaţii, la înscriere, pentru verificarea conformităţii, vor prezenta certificatul de
naştere în original sau copie. OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor,
înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei
facultăți.
Pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile speciale, candidaţii vor prezenta în plus acte
doveditoare a statutului acestora.
20. Candidaţii trebuie să-şi exprime clar în fişa de înscriere opţiunea pentru una dintre formele de
învăţământ, respectiv pe locurile finanţate de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă şi de asemenea ordinea
opţiunilor pentru specializările din cadrul domeniului la care aceştia candidează. După încheierea perioadei de
înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
21. Ocuparea locurilor cu taxă se va face din rândul candidaţilor care au optat şi pentru locurile cu taxă în
fişa de înscriere.
22. Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere1, taxă formată din taxa de
înscriere şi taxa de procesare.
23. Cuantumul taxei de înscriere (90 lei) este stabilit conform deciziilor Universităţii „Babeş-Bolyai” şi
prevederilor legale. Taxa de înscriere se achită pentru fiecare domeniu la care candidaţii s-au înscris la
concurs.
24. Excepţie de la plata taxei de înscriere fac candidaţii care sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor
Universităţii Babeş-Bolyai, Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor
Universităţii sau sunt copii ai personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile
de învăţământ universitar şi preuniversitar. În cazul candidaților proveniți din centrele de plasament, Senatul
UBB poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de școlarizare finanțate de la bugetul de
stat.
25. Candidaţii care sunt în una dintre situaţiile de la articolul 24 sunt scutiţi de
plata taxei de înscriere pentru un singur domeniu, o singură dată, numai dacă vor depune la dosarul de
înscriere o adeverinţă, în original, care să ateste că sunt îndreptăţiţi să beneficieze de această scutire.
Adeverinţa va purta viza serviciilor de specialitate.
26. Pentru aspecte organizatorice şi de comunicare, se percepe o taxă de procesare, în cuantum de 50 lei,
taxă care nu este supusă scutirilor şi degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii
părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din:
taxa de înscriere și taxa de procesare).
27. Candidaţii care sunt în una din situaţiile prevăzute la articolul 24 sau 26, trebuie să declare la înscriere
dacă s-au mai înscris la o altă facultate/specializare la Universitatea Babeş-Bolyai.
28. Plata taxei de admitere se face direct la sediul facultăţii sau prin mandat poştal, în contul IBAN
RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4305849 al Universităţii Babeş-Bolyai deschis la Trezoreria
Municipiului Cluj-Napoca, în care se încasează taxele de şcolarizare în lei, cu menţiunea "ADMITERE FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI".
29. Fişa de înscriere şi dovada plăţii taxei de admitere se vor depune într-un dosar plic la sediile de
înscriere ale Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.
- În cazul candidaților proveniți din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr de locuri
fără taxă, acordat în afara cifrei de școlarizare finanțate de la bugetul de stat.

D. CRITERII DE SELECŢIE
1

taxa de admitere reprezintă taxa de înscriere plus taxa de procesare.
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30. Criteriile de selecţie pentru candidaţii la admitere - nivel licenţă, sunt media examenului de
bacalaureat (cu pondere 100% în media finală) şi calificativul obţinut în urma depunerii eseului motivaţional
(admis/respins), cu excepţia candidaţilor care sunt în una dintre situaţiile:
 au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele şcolare de nivel internaţional şi naţional, în perioada
studiilor liceale; aceştia vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, fiind notaţi cu media
finală 10 (zece). Vor fi validate olimpiadele avizate de M.E.N.C.Ş. la care s-au obţinut premii
individuale; la înscriere, candidaţii vor aduce respectivele distincţii în original (sau adeverinţe
doveditoare eliberate şi avizate de Inspectoratele Şcolare);
 au participat la Concursul “Marcian Bleahu” organizat de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
în intervalul 15 noiembrie 2016 – 23 iunie 2017; în cazul acestora, participarea substituie eseul
motivaţional.
31. În cazul în care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare
aplicate vor fi, în ordinea următoare:
 la domeniul Ştiinţa Mediului - media la disciplina Geografie, clasa a XII-a.
 la domeniul Ingineria Mediului - media la disciplina Chimie clasa a IX-a.
32. Candidaţii la admiterea nivel licenţă care sunt absolvenţi ai unei facultăţi sau colegiu universitar şi care
doresc parcurgerea unui nou ciclu de studii nivel licenţă, respectiv continuarea studiilor, pot participa la
examenul de admitere având aceleaşi criterii de selecţie şi departajare ca şi candidaţii absolvenţi de liceu; în
urma reuşitei, acestora li se pot echivala studiile anterioare pe baza sistemului de credite transferabile.
Candidaţii la continuarea studiilor vor fi admişi numai pe locuri cu taxă.
33. Eseul motivaţional trebuie sa cuprindă următoarele aspecte: argumentarea alegerii specializării,
menţionarea calităților candidatului prin care se recomandă pentru specializarea aleasă şi evidenţierea
aspiraţiilor după absolvirea ciclului de studii. Eseul va fi notat cu admis/respins.
34. Criteriile de selecţie pentru candidaţii la master sunt media examenului de licenţă (cu pondere 50% în
media finală) şi nota obţinută în urma unui interviu (cu pondere 50% în media finală).
35. Criteriul de departajare pentru candidaţii la master este media generală obţinută la studiile de licenţă.
36. Contestaţiile privind rezultatele admiterii se depun în maxim 24 de ore începând cu data şi ora afişării
rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de admitere. Comisia de admitere a facultăţii va afişa la loc
vizibil rezolvarea acestora. În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezolvarea contestaţiei sau consideră
că rezolvarea nu are temei legal, acesta se poate adresa comisiei de admitere a universităţii. După expirarea
termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi
nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi implicit a glisărilor. După
stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
E. CONFIRMAREA LOCULUI
37. Confirmarea locului pe care un candidat a fost declarat admis pe locurile finanţate de bugetul de stat
este obligatorie şi se face în scris şi prin completarea dosarului de admitere.
38. Confirmarea locului pe care un candidat a fost declarat admis, pe locurile cu taxă, este obligatorie şi
se face în scris şi prin achitarea primei rate din taxa de şcolarizare precum şi prin completarea dosarului de
admitere. În cazul solicitării retragerii de la studii, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății,
taxa de școlarizare achitată se va restitui integral.
39. Cei care nu confirma ocuparea locului pe care au fost declaraţi admişi, în perioada stabilită, vor pierde
locul.
40. După expirarea primei perioade de confirmare a locurilor, dacă au rămas locuri neconfirmate, se trece
la procedura de glisare şi redistribuire a candidaţilor declaraţi iniţial admişi pe locurile cu taxă sau declaraţi
respinşi („în aşteptare”). Procedura de redistribuire va ţine cont de ordinea descrescătoare a mediilor
candidaţilor şi de limita locurilor rămase disponibile după confirmarea locurilor.
41. Pot participa la procedura de glisare şi redistribuire pentru obţinerea unei finanţări de la bugetul de
stat numai candidaţii care şi-au confirmat locul la taxă, până la data limită menţionată în calendarul admiterii
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(31 iulie 2017). Taxa achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat
va fi returnată.
42. Candidaţii declaraţi iniţial respinşi („în aşteptare”), în urma glisărilor şi redistribuirilor pot ocupa, în
următoarea ordine, un loc cu taxă sau un loc bugetat, ca urmare a vacantării acestora.
43. Confirmarea ocupării locului se face conform calendarului admiterii – articolul 45.
La confirmarea locului se va completa dosarul de admitere cu următoarele acte, după caz:
 pentru nivel licenţă:
 diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta ori adeverinţă, în original;
 pentru nivel master:
 diploma de licenţa sau echivalentă cu aceasta ori adeverinţă, în original;
 certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională;
 pentru toţi candidaţii (nivel licenţă, nivel master):
 certificatul de naştere în copie - pentru verificarea conformităţii se va prezenta şi certificatul în
orginal;
 adeverinţă medicală tip, în original;
 2 fotografii tip 3/4 cm;
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de încadrare (buget, taxă),
eliberată de secretariatul facultăţii de la prima specializare - dacă este cazul;
 certificatul de căsătorie, în copie, numai în cazul schimbării numelui de familie prin căsătorie;
 sentinţa judecătorească de schimbare a numelui, în copie - dacă este cazul.
F. CALENDARUL ADMITERII
44. Pentru anul universitar 2017/2018 concursul de admitere se va desfăşura în sesiunea iulie 2017; în
vederea ocupării eventualelor locuri rămase vacante după sesiunea iulie 2017 se poate organiza o sesiune de
admitere în perioada 6-20 septembrie 2017.
45. Admiterea se va desfăşura conform următorului calendar:
a. Nivel licenţă – sesiunea iulie 2017
Sesiunea iulie
1.

Înscrierea candidaților la admitere și completarea/predarea eseului

2.

Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului. Depunerea contestațiilor
Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, după soluţionarea contestaţiilor
(etapa 1)

3.
4.

Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis (buget sau taxă)

5.
6.
7.

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa 2). Glisări și redistribuiri
Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă
Comunicarea rezultatelor finale

12-15 iulie;
17-19 iulie
20 iulie
21 iulie
22 iulie
24-27 iulie
28 iulie
28-29 iulie
31 iulie

b. Nivel master – sesiunea iulie 2017
Sesiunea iulie
1.

Înscrierea candidaților la admitere

2.
3.

Susţinerea interviului. Afişarea rezultatelor interviului
Comunicarea rezultatelor

4.

Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis (buget sau taxă)

5.
6.
7.

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor . Glisări și redistribuiri
Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă
Comunicarea rezultatelor finale
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12-15 iulie
17-19 iulie
20 iulie
21 iulie
22 iulie
24-27 iulie
28 iulie
28-29 iulie
31 iulie

c. Nivel licenţă şi nivel master – sesiunea septembrie 2017
Sesiunea septembrie
1.a.

Înscrierea candidaților la admitere și completarea/predarea eseului – nivel licenţă

1.b.

Înscrierea candidaților la admitere – nivel master

2.a.

Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului. Depunerea contestațiilor – nivel licenţă

2.b.

Susţinerea interviului – nivel master

3.

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere (etapa 1) – nivel licenţă şi nivel master

4.

Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis (buget sau taxă) –
nivel licenţă şi nivel master

5.

Glisări și redistribuiri – nivel licenţă şi nivel master

6.

Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor.Confirmarea locurilor la taxă – nivel
licenţă şi nivel master

7.

Comunicarea rezultatelor finale – nivel licenţă şi nivel master

6-9
septembrie;
11
septembrie
6-9
septembrie;
11
septembrie
12
septembrie
12
septembrie
13
septembrie
13-16
septembrie
18
septembrie
18-19
septembrie
20
septembrie

* eventualele modificări la calendarul admiterii vor fi comunicate din timp

46. Specializările şi numărul de locuri propuse pentru ADMITEREA 2017 sunt:
Ciclul de
studii

Domeniu
l

Linia de
studiu

Specializare

Știința mediului– zi,
Știința mediului - zi
Știința mediului (şcolarizare la Sfântu Gheorghe) - zi
LICENŢĂ
Geografia mediului – zi
Ingineria Ingineria mediului - zi
mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice – zi
Gestiunea și protecția mediului – zi
Gestiunea și protecția mediului – IFR
Știința
Evaluarea riscului și securitatea mediului – zi
mediului
MASTERA
Evaluarea riscului și securitatea mediului - IFR
T
Calitatea mediului și surse energetice - zi
Ingineria Ingineria valorificării deșeurilor - zi
mediului Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului - zi
*Locuri alocate pentru candidaţii din ţări non-UE (pe Cont Propriu Valutar)
Știința
mediului

7

română
maghiară
maghiară
română
română
română
română
română
română
română
română
română
engleză

Numărul de locuri
aprobate
Buget
Taxă
40
99+1*
10
20
15
25
9
16
30
30
20
29+1*
17
33
0
50
15
35
0
50
14
36
10
20
10
20

G. DISPOZIŢII FINALE
47. Listele finale cu candidaţii admişi în anul universitar 2017/2018, în urma concursului de admitere, se
vor depune la Rectoratul Universităţii, moment după care nu se mai admit modificări. Retragerile şi glisările
ulterioare se rezolvă după mecanismele valabile în cazul celor înmatriculaţi.
48. Eventualele modificări sau adăugiri la prezentul regulament se vor efectua cu notificarea Comisiei de
Admitere a Universităţii Babeş-Bolyai. Aceste modificări vor fi comunicate prin afişarea la avizierul şi pagina
web a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.

Preşedintele Comisiei de admitere,
Decan, Prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU
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