FACULTATEA DE DREPT
ADMITERE 2018
- nivel licenţă -

1. Lista specializărilor:
Specializarea DREPT: 4 ani – I.F. ( învăţământ cu frecvenţă) şi I.D. (învăţământ la distanţă)
- linia de studiu: română

2. Criterii de selecţie:
-

o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de

admitere;
-

media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

3. Criterii de departajare:
a. Nota la proba scrisă de verificare a raţionamentului logic;
b. Nota probei scrise la limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

Cifra de şcolarizare aprobată pentru anul 2018-2019
Nr. Specializarea
crt.

1.

Drept IF
4 ani

Locuri BUGETATE

Locuri cu TAXA

Români

Maghiari

Etnici români

Români

Maghiari

147

20

2

340

20

169
TOTAL
2. Drept ID
4 ani
TOTAL (IF+ID)

6

360

529

-

100

629

Calendarul admiterii:
11-13 iulie şi 16-17 iulie 2018 înscrieri
18 iulie 2018

proba scrisă

19 iulie 2018

afişarea rezultatelor

20 iulie 2018

depunerea contestaţiilor şi soluţionarea
acestora
confirmarea ocupării locului şi redistribuirea
locurilor disponibilizate

20-21 şi 23-26 iulie 2018
27 iulie 2018

afişarea rezultatelor finale

În acest an înscrierea la concursul de admitere presupune parcurgerea următorilor paşi :
* Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se
va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi
realizată doar pe bază de PROCURĂ.
1. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere.
2. Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220+30 lei).
3. Validarea dosarului de către comisia de admitere .
- Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea
de către dvs. a datelor solicitate în formular, date care vor fi folosite în continuare de către
comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.
- Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe - parter.
La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce
aţi completat formularul electronic!

- Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare
inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de
înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la
comisie.

Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere.
Vă dorim succes!
TAXA DE STUDII –3600 lei/an de studiu

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
biroul P3
str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: smpop@law.ubbcluj.ro
http://law.ubbcluj.ro

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 2018
1. diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori
adeverinţă de absolvire în copie şi originalul pentru a fi
legalizat la facultate sau în copie legalizată - în care să se
precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi
literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat
la facultate ;
3. copie simplă act de identitate;
4. certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat
la facultate (daca este cazul) ;
5. adeverinţă medicală tip (în original);
6. două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7. dovada plăţii taxelor de admitere(220+30 lei) – chitanţe;
8. pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă
specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student/fost student (buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire
de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU,
Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum
şi copiii personalului didactic (în activitate);
10. adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a
rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate
acestei etnii;
11. dosar plic.
Precizări:







Scutirea de taxă se referă doar la taxa de înscriere, nu şi la taxa de procesare. Fac excepţie
doar candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi
sau sunt proveniţi din Casele de plasament, care au dreptul şi la scutire de taxă de
procesare.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, până la 26 iulie 2018, să declare în scris dacă
ocupă locul pentru care a fost admis. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la
confirmarea locului.
În cazul în care candidatul este deja student la Facultatea de Drept a Universităţii “Babeş-Bolyai”
şi se înscrie pentru o nouă admitere, dosarul va cuprinde doar o adeverinţă din care să rezulte
calitatea de student, precum şi copii xerox după actele de înscriere.

