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Oferta educațională
Nivel masterNivel licență

Domeniul / Specializarea (Limba de studiu)
Locuri

bugetate
Locuri
cu taxă

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

47 48

Specializarea Chimie (în limba română) 35 15
Specializarea Chimie (în limba maghiară) 12 33
Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

135 141

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor
oxidice şi nanomateriale (în limba română) 

8 33

Specializarea Ingineria substanţelor 
anorganice şi protecţia mediului (în limba 
română)

8 33

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor
organice, petrochimie şi carbochimie (în
limba română)

22 19

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor 
organice, petrochimie şi carbochimie (în 
limba maghiară)

24 6

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii 
biochimice (în limba română)

19 22

Specializarea Inginerie biochimică (în limba 
română)

30 11

Specializarea Ingineria şi informatica 
proceselor chimice şi biochimice (în limba 
română)

24 17

TOTAL GENERAL LICENŢĂ 182 189

Domeniul / Programul
Limba de
predare

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

38 112

Chimie Avansată
română și 
engleză

8 22

Chimie Clinică română 12 18

Chimie Criminalistică română 10 20
Modelare Moleculară în Chimie şi 
Biochimie

engleză - 30

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie maghiară 8 22
Domeniul Inginerie chimică (durata studiilor 2 ani, 
cu frecvenţă)

55 95

Ingineria Materialelor şi Protecţia 
Mediului

română 10 20

Ingineria Proceselor Organice şi 
Biochimice

română 10 20

Inginerie Chimică Avansată de Proces engleză 16 14

Procesarea şi Controlul Alimentelor
(interdisciplinar cu Domeniul: Chimie)

română 8 22

Chimia şi Ingineria Nano- şi 
Biomaterialelor

maghiară 11 19

Domeniul Științe ale educației (durata studiilor 2 ani, 
cu frecvenţă)

10 20

Master didactic în Chimie română 5 10

Master didactic în Chimie maghiară 5 10
TOTAL GENERAL MASTER 103 227

Notă: Locurile la buget includ 11 locuri pentru etnici care pot fi 
redistribuite între specializări în funcție de solicitări. 

Mai sunt în plus 5 locuri pentru absolvenții de licee din mediul
rural care vor fi distribuite în funcție de solicitări.

La nivel UBB există 5 locuri pentru candidații proveniți din sistemul
de protecție socială.
La nivel UBB există 89 de locuri pentru românii de pretutindeni din 
care 50 cu bursă și 39 fără bursă.



Oficiul permanent al admiterii

Telefon: +4-0264-591998

Tel. centrala: +4-0264-593833; 593877

Fax:+4-0264-590818

Mail:admitere.chem@ubbcluj.ro

secretariat.chem@ubbcluj.ro

www.chem.ubbcluj.ro/admitere

Ghidul admiterii –sesiunea de vară

11 – 19 iulie 2022 Înscrierea candidaților
20 iulie 2022 Test admitere – nivel licență

Afişarea rezultatelor
20 - 21 iulie 2022 Depunerea și rezolvarea contestațiilor
21 iulie 2022 Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor
22 - 26 iulie 2022 Prima etapă de confirmare a ocupării locului
26 iulie 2022 Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
27 iulie 2022 A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către

candidaţii admişi la nivel licenţă în urma redistribuirii pe
locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări

27 iulie 2022 Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
28 iulie 2022 Afişarea rezultatelor finale la nivel licenţă în urma primei

sesiuni de admitere

11 – 20 iulie 2022 Înscrierea candidaților
21 iulie 2022 Interviu admitere – nivel master

Afişarea rezultatelor
21-22 iulie 2022 Depunerea și rezolvarea contestațiilor
22 iulie 2022 Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor
23 - 25 iulie 2022 Prima etapă de confirmare a ocupării locului
25 iulie 2022 Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
26 - 27 iulie 2022 A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către

candidaţii admişi la nivel master în urma redistribuirii pe
locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări

27 iulie 2022 Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
28 iulie 2022 Afişarea rezultatelor finale la nivel master în urma

primei sesiuni de admitere

Faza I – sesiunea de vară; nivel master

Faza I – sesiunea de vară; nivel licență

Faza a II-a: Sesiunea de toamnă - septembrie 2021

Calendarul sesiunii de admitere din toamnă se va afişa după finalizarea sesiunii din vară.
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 Înscrierea candidaților se face online. 

 Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe

platformă/transmiterea corectă a tuturor

documentelor prevăzute mai jos, semnate

(unde este cazul) și scanate.

 Candidații își asumă responsabilitatea

referitoare la autenticitatea și corespondența

dintre documentele digitale/scanate și cele

originale care urmează să fie depuse la dosarul

candidatului, prin declarație scrisă semnată.

Ghidul admiterii –sesiunea de vară
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Ghidul admiterii -NIVEL LICENȚĂ 

Documentele scanate necesare pentru înscrierea la concursul de admitere –

NIVEL LICENȚĂ - (conform calendarului admiterii, afișat la adresa :

http://www.chem.ubbcluj.ro/admitere/calendar.html):

 Anexa 1 la fișa de înscriere completată și semnată (din platforma de înscriere)

 Anexa 3 la fișa de înscriere

(se descarcă de la adresa http://www.chem.ubbcluj.ro/admitere/inscriere.html)

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia și foaia matricolă sau o

adeverință care să confirme media obținută la disciplina Chimie în clasele IX-XII;

 certificatul de naștere;

 cartea de identitate;

 adeverință medicală tip;

 dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);

 adeverință prin care se certifică studiile efectuate, în care se specifică numărul de

semestre parcurse, regimul de finanțare și motivul întreruperii studiilor

(retragere/exmatriculare), pentru candidații care au mai fost înmatriculați la instituții

de învățământ superior;

actele doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor specifice de admitere pentru

premianții la diferite concursuri (diplome, adeverințe, etc).
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Ghidul admiterii -NIVEL MASTER

Documentele scanate necesare pentru înscrierea la concursul de admitere –

NIVEL MASTER - (conform calendarului admiterii, afișat la adresa:

http://www.chem.ubbcluj.ro/admitere/calendar.html):

 Anexa 1 la fișa de înscriere completată și semnată (din platforma de înscriere)

Anexa 3 la fișa de înscriere

(se descarcă de la adresa http://www.chem.ubbcluj.ro/admitere/inscriere.html )

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia și foaia matricolă;

diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel

licență sau diplomă echivalentă acesteia;

certificatul de naștere;

cartea de identitate;

 atestat/certificat de competență lingvistică sau un document care să ateste faptul că s-

au parcurs cel puțin două semestre de studiu al unei limbi străine de circulație

internațională (excepție Masteratul Didactic);

adeverință medicală tip;

dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);

adeverință prin care se certifică studiile efectuate, în care se specifică numărul de

semestre parcurse, regimul de finanțare și motivul întreruperii studiilor

(retragere/exmatriculare), pentru candidații care au mai fost înmatriculați la instituții

de învățământ superior.
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Ghidul admiterii –TAXA DE ADMITERE

Pentru admiterea la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică se

percepe o taxă de admitere, alcătuită din două componente:

 taxa de înscriere în cuantum de 50 lei și

 taxa de procesare în cuantum de 50 lei.

Achitarea taxei de înscriere și a taxei de procesare se poate

face:

 online în programul de înscriere online a candidaților la

concursul de admitere;

 prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul

RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI-4305849,

specificând la destinatar „Universitatea Babeș-Bolyai, pentru

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică” și la

corespondență „suma reprezintă taxa de procesare sau/și de

admitere”.
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