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Admitere 2022

Admitere 2022, nivel master
Documente necesare înscrierii
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.
Documente necesare

pentru

înscrierea

calendarului

admiterii,

la

concursul de admitere

afișat

la

(conform
adresa:

http://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.

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

RO35TREZ21620F330500XXXX,

sau

Trezoreria

prin
Cluj,

transfer

bancar

CUI-4305849,

în

contul

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”.

