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CALENDARUL ADMITERII - LICENȚĂ Data Orar
1. Înscrierea candidaţilor 14 - 18 iulie vezi grafic

Înscrierea candidaților Confirmarea ocupării  locului 2. Afişarea listei cu candidaţii înscrişi 18 iulie ***

(și eventual preînscriere) după distribuirea inițială 3. Culegerea şi înregistrarea observaţiilor 19 iulie 9:00-12:00

4. Afişarea listei cu candidaţii admiși/respinși 19 iulie ***

Redistribuirea 5. Probă de comp. lingv. - comunic. rezultatelor 19 iulie 10:00

locurilor neconf. 6. Prelucrarea datelor. Comunic. rezultatelor 22 iulie ***

7. Confirmarea ocupării locului 23 - 26 iulie9-16 (Mi-V), 9-14 (S)

Afișare listă 8. Redistrib. locurilor neconfirm./afişarea rezult. 26 iulie ***

candidați înscr. 9. Confirm. ocupării locului după prima redistrib. 27 iulie 9:00-12:00

10. Redistrib. locurilor neconfirm./afişarea rezult. 27 iulie ***

Probă compet. lingv. 11. Confirm. ocupării locului după a 2-a redistrib. 28 iulie 9:00-12:00

Comunicare rezultate 12. Comunic. Rezult. la sfârşitul sesiunii de adm. 30 iulie ***

Orar 09:00 - 14.00 *** *** 09:00-14:00 ***

Data 18.07. 20.07. 21.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 30.07.

Orar 09:00 - 14.00 09:00-14:00 ***

CALENDARUL ADMITERII - MASTERAT Data Orar

Înscrierea candidaților Susținerea probei Confirmarea ocupării 1. Înscrierea candidaţilor 14 - 18 iulie vezi grafic

(și eventual preînscriere) de admitere (ex.) locului după distribuire 2. Afişarea listei cu candidaţii înscrişi 18 iulie ***

3. Culegerea şi înregistrarea observaţiilor 19 iulie 9:00-12:00

Prelucrarea Redistribuirea 4. Probă de comp. Lingv. - comunic. rezultatelor 19 iulie 10:00

datelor-Distrib. locurilor neconf. 5. Afișare programare susținere probă de admitere 19 iulie ***

6. Susținerea probei de admitere (examen scris) 20 - 21 iulie 9:00

Afișare listă 7. Prelucrarea datelor. Comunic. rezultatelor 21 iulie ***

candidați înscr. 8. Înreg. și soluționare contestații la proba de adm.22 - 23 iulie 9:00-12:00

9. Confirmarea ocupării locului 24 - 26 iulie 9-16 (J-V), 9-12 (S)

Probă compet. lingv. 10. Redistrib. locurilor neconfirm./afişarea rezult. 26 iulie ***
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Probă compet. lingv.

Comunicare rezultate 11. Confirm. ocupării locului după prima redistrib. 27 iulie 9:00-12:00

12. Redistrib. locurilor neconfirm./afişarea rezult. 27 iulie ***

13. Confirm. ocupării locului după a 2-a redistrib. 28 iulie 9:00-12:00

14. Comunic. Rezult. la sfârşitul sesiunii de adm. 30 iulie ***

PLAN FSEGA ETAJUL 4 - ADMITERE IULIE 2014 ETAPE ÎNSCRIERE ADMITERE IULIE 2014

Sala 423 Licență Preînscriere:

Înscriere/Confirmare Online www.econ.ubbcluj.ro

Sălile 401, 403, 405, 442, 446
Sala 415 Master

Înscr./Confirm. Achitare taxă de admitere:

Curtea Sala 002 - Casierie - Parter clădire campus FSEGA

Sala 413 Master interioară Înscriere licență:
Înscr./Confirm.

Sălile 418, 419, 420, 421, 422, 423

Înscriere masterat:

Sala 411 Master
Sălile 410, 411, 412, 413

Sala 410 Master Asistență în procesul de admitere - Info Point

Înscr./Confirm.

Hol principal - Parter clădire campus FSEGA

Birou admitere - cazuri speciale

Sala 226 - Etajul 2 clădire campus FSEGA

Oficiul Permanent al Admiterii - Cetățeni UE și Rep. Moldova,

Români cu studii în străin. și Candidați rromi

E-mail:  admitere@econ.ubbcluj.ro

Sala 325 - Etajul 3 clădire campus FSEGA
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DOSARUL DE ÎNSCRIERE/CONFIRMARE - ADMITERE IULIE 2014 LICENȚĂ DOSARUL DE ÎNSCRIERE/CONFIRMARE - ADMITERE IULIE 2014 MASTERAT

DOSARUL DE ÎNSCRIERE DOSARUL DE ÎNSCRIERE

a) fișa de înscriere (Anexa 1 – care va fi listată la punctul de înscriere); a) fișa de înscriere (Anexa 1 – care va fi listată la punctul de înscriere);

b) fișa opțiunilor (care va fi listată la punctul de înscriere); b) fișa opțiunilor (care va fi listată la punctul de înscriere);

c) eseul motivațional în format listat, datat și semnat de candidat (conform Anexei 4); c) certificatul de competență lingvistică în copie, în conformitate cu prevederile de la punctele 3.2 și 3.4. din Regulamentul de Admitere.

d) dovada achitării taxei de admitere  sau actele doveditoare pentru scutirea de la plata taxei (conform secțiunii 4); Pentru programele de studii în limba română şi în limbile de studiu ale minorităţilor (maghiară şi germană), este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă 

e) certificatul de competență lingvistică (dacă este cazul). lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, în conformitate cu prevederile de la punctele 3.2 și 3.4. din Regulamentul de Admitere. 

Pentru studiile organizate în limba străină engleză admiterea va conţine obligatoriu o probă de compentenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins. 

Candidații vor prezenta la înscriere Diploma de bacalaureat (sau echivalent), Adeverință de bacalaureat La această probă se pot recunoaşte certificatele de competenţă lingvistică prezentate în Anexa 3, de către comisia de admitere. 

sau Atestatul de echivalare a studiilor, eliberat de MEN. d) dovada achitării taxei de admitere  sau actele doveditoare pentru scutirea de la plata taxei (conform secțiunii 4);

Candidații vor prezenta la înscriere Diploma de Licență (sau echivalent), Adeverință de Licență sau Atestatul de echivalare a studiilor, eliberat de MEN.

DOSARUL DE CONFIRMARE DOSARUL DE CONFIRMARE

a) Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original ; pentru cei ce au deja calitatea de student este necesară o adeverință (în original) a) Diploma de Licenţă sau Adeverinţă de licență tip, în original, din care să rezulte că a promovat examenul de licenţă;

din care să rezulte calitatea de student și o Dovadă că originalul diplomei se află la prima facultate. Absolvenţii de liceu din promoţia 2014 pot b ) Supliment la diplomă/Foaia matricolă, nivel licenţă, în original ; excepție fac absolvenții promoției 2013-2014 ai Universității Babeș-Bolyai;

prezenta în locul diplomei de bacalaureat Adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. c) Diplomă de bacalaureat, în original ;

Dacă optează pentru Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor ca primă (eventual unică) facultate, candidaţii declaraţi admişi d) Certificatul de naştere, în copie legalizată ;

proveniţi din promoţia 2014 au obligaţia ca până în 26 iulie 2014 să depună Diploma de bacalaureat în original la punctul de înscriere al facultăţii; e) Certificat de căsătorie în copie simplă , dacă este cazul;

b ) Foaia matricolă de liceu (în original) ; f) Adeverinţa medicală tip, în original ;

c) Certificatul de naştere, în copie legalizată; g) Trei fotografii color tip buletin (carte) de identitate;

d) Certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul); h) Copie simplă  de pe Cartea de identitate;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele şcolare, dispensarul teritorial sau medicii de familie; i) Dovada achitării primei rate din taxa de şcolarizare (unde este cazul);

f) Trei fotografii tip buletin (carte) de identitate; j) Certificat de competenţă lingvistică, în copie legalizată sau original;

g) Copie simplă de pe Cartea de identitate; k) Atestatul de echivalare a studiilor, în original (unde este cazul).

h) Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare (unde este cazul);

i) Atestatul de echivalare a studiilor, în original (unde este cazul);

j) Diploma de licenţă/absolvire  sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), precum şi Diploma de bacalaureat (în original)   

pentru licenţiaţii/absolvenții de colegiu, care doresc să urmeze o a doua facultate.

Confirmarea ocupării locului obţinut prin concurs trebuie făcută personal sau de o persoană împuternicită şi presupune: Confirmarea ocupării locului obţinut prin concurs trebuie făcută personal de către cel în cauză sau de o persoană împuternicită şi presupune:

a)  depunerea dosarului cu actele necesare (dosar plic); a)  depunerea dosarului cu actele necesare (dosar plic);a)  depunerea dosarului cu actele necesare (dosar plic); a)  depunerea dosarului cu actele necesare (dosar plic);

b)  plata primei rate a taxei de școlarizare 625 lei (dacă este cazul); b)  plata primei rate a taxei de școlarizare 750 lei (dacă este cazul);

c)  verificarea datelor din Anexa 2 (generată de sistemul informatic), indiferent de forma de finanțare la care a fost admis; c)  verificarea datelor din Anexa 2 (generată de sistemul informatic), indiferent de forma de finanțare la care a fost admis;

d)  încheierea contractului de școlarizare cu facultatea. d)  încheierea contractului de școlarizare cu facultatea.

CODIFICAREA OPȚIUNILOR - ADMITERE IULIE 2014 LICENȚĂ CODIFICAREA OPȚIUNILOR - ADMITERE IULIE 2014 MASTERAT
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1 Marketing rom.  Zi buget 31 Marketing magh. Zi taxă 1  Administrarea afacerilor în turism  comert si servicii rom. Zi buget 34  Finante corporative – asigurãri rom. Zi taxa

2 Economia comerţului, turismului şi serviciilor rom.  Zi buget 32 Finanţe şi bănci magh. Zi taxă 2  Administrarea afacerilor în turism comert si servicii rom. Zi taxa 35  Fiscalitate rom. Zi buget

3 Economie agroalimentară şi a mediului rom.  Zi buget 33 Management magh. Zi taxă 3 Auditul și managementul financiar al fondurilor europ.rom. Zi buget 36  Fiscalitate rom. Zi taxa

4 Economie generală rom.  Zi buget 34 Informatică economică magh. Zi taxă 4 Auditul și managementul financiar al fondurilor europ.rom. Zi taxa 37  Gestiune financiarã corporativã magh. Zi buget

5 Finanţe şi bănci rom.  Zi buget 35 Economia firmei germ. Zi taxă 5  Diagnostic si evaluare rom. Zi buget 38  Gestiune financiarã corporativã magh. Zi taxa

6 Contabilitate şi informatică de gestiune rom.  Zi buget 36 Finanţe şi bănci engl. Zi taxă 6  Diagnostic si evaluare rom. Zi taxa 39  Administrare si comunicare internationala în afaceri rom. Zi buget

7 Management rom.  Zi buget 37 Contabilitate şi informatică de gestiune engl. Zi taxă 7  Expertiza contabila si audit rom. Zi buget 40  Administrare si comunicare internationala în afaceri rom. Zi taxa

8 Economie şi afaceri internaţionale rom.  Zi buget 38 Management engl. Zi taxă 8  Expertiza contabila şi audit rom. Zi taxa 41  International business management engl. Zi buget

9 Informatică economică rom.  Zi buget 39 Contabilitate şi informatică de gestiune franc. Zi taxă 9  Management contabil audit si control rom. Zi buget 42  International business management engl. Zi taxa

10 Statistică şi previziune economică rom.  Zi buget 40 Marketing rom. ID 10  Management contabil  audit si control rom. Zi taxa 43  Managementul afacerilor magh. Zi buget

11 Marketing magh.  Zi buget 41 Economia comerţului, turismului şi serviciilor rom. ID 11  E – Business rom. Zi buget 44  Managementul afacerilor magh. Zi taxa

12 Finanţe şi bănci magh.  Zi buget 42 Finanţe şi bănci rom. ID 12  E – Business rom. Zi taxa 45  Managementul dezvoltãrii afacerilor rom. Zi buget

13 Management magh.  Zi buget 43 Contabilitate şi informatică de gestiune rom. ID 13  Econometrie si statistica aplicata rom. Zi buget 46  Managementul dezvoltãrii afacerilor rom. Zi taxa

14 Informatică economică magh.  Zi buget 44 Management rom. ID 14  Econometrie si statistica aplicata rom. Zi taxa 47  Managementul dezvoltãrii afacerilor engl. Zi buget

15 Economia firmei germ.  Zi buget 45 Informatică economică rom. ID 15  Sisteme de asistare a deciziilor economice rom. Zi buget 48  Managementul dezvoltãrii afacerilor engl. Zi taxa

16 Finanţe şi bănci engl.  Zi buget 46 Economie şi afaceri internaţionale rom. ID 16  Sisteme de asistare a deciziilor economice rom. Zi taxa 49  Managementul resurselor umane rom. Zi buget

17 Contabilitate şi informatică de gestiune engl.  Zi buget 47 Management magh. ID 17  Afaceri internationale rom. Zi buget 50  Managementul resurselor umane rom. Zi taxa

18 Management engl.  Zi buget 48 Rromi Marketing rom.  Zi buget 18  Afaceri internationale rom. Zi taxa 51  Strategii si politici de marketing rom. Zi buget

19 Contabilitate şi informatică de gestiune franc.  Zi buget 49 Rromi Economia comerţului, turismului şi serviciilor rom.  Zi buget 19  Management internaţional - în limba germanã germ. Zi buget 52  Strategii si politici de marketing rom. Zi taxa

20 Marketing - Moldova cu liceu si bacalaureat in Romaniarom. Zi bug. fără bursă 50 Rromi Economie agroalimentară şi a mediului rom.  Zi buget 20  Management internaţional - în limba germanã germ. Zi taxa 53  Strategii si politici de marketing magh. Zi buget

21 Marketing rom. Zi taxă 51 Rromi Economie generală rom.  Zi buget 21 Managementul riscului in afaceri internaţionale rom. Zi buget 54  Strategii si politici de marketing magh. Zi taxa

22 Economia comerţului, turismului şi serviciilor rom. Zi taxă 52 Rromi Finanţe şi bănci rom.  Zi buget 22 Managementul riscului in afaceri internaţionale rom. Zi taxa 55  Administrarea afacerilor în turism  comert si servicii rom. FR

23 Economie agroalimentară şi a mediului rom. Zi taxă 53 Rromi Contabilitate şi informatică de gestiune rom.  Zi buget 23  Agrobusiness rom. Zi buget 56  Auditul si managementul financiar al fondurilor europ. rom. FR

24 Economie generală rom. Zi taxă 54 Rromi Management rom.  Zi buget 24  Agrobusiness rom. Zi taxa 57  Expertizã contabilã si audit rom. FR

25 Finanţe şi bănci rom. Zi taxă 55 Rromi Economie şi afaceri internaţionale rom.  Zi buget 25  Dezvoltarea regionala durabila rom. Zi buget 58  Management contabil  audit si control rom. FR

26 Contabilitate şi informatică de gestiune rom. Zi taxă 56 Rromi Informatică economică rom.  Zi buget 26  Dezvoltarea regionala durabila rom. Zi taxa 59  Afaceri internationale rom. FR

27 Management rom. Zi taxă 57 Rromi Statistică şi previziune economică rom.  Zi buget 27  Economia mediului rom. Zi buget 60  Bãnci si piete de capital rom. FR

28 Economie şi afaceri internaţionale rom. Zi taxă 28  Economia mediului rom. Zi taxa 61  Finanţe corporative – asigurãri rom. FR

29 Informatică economică rom. Zi taxă 29  Gestiunea si evaluarea proiectelor rom. Zi buget 62  Managementul dezvoltării afacerilor rom. FR

30 Statistică şi previziune economică rom. Zi taxă 30  Gestiunea si evaluarea proiectelor rom. Zi taxa 63  Managementul resurselor umane rom. FR

31  Banci si piete de capital rom. Zi buget 64  Strategii si politici de marketing rom. FR

32  Banci si piete de capital rom. Zi taxa 65 Banci si piete de capital, etnici români cu licență în România rom. Zi bug. fără bursă

33  Finante corporative – asigurãri rom. Zi buget 66 Managementul dezvoltãrii afacerilor, etnici români cu licență în Ro.rom. Zi bug. fără bursă


