Cifrele de școlarizare 2021-2022
Locuri BUGETATE
Nr.
crt.

Specializarea

1.

Drept, IF
4 ani

- înscrieri online
- proba scrisă
- afişarea rezultatelor
- depunerea contestaţiilor şi
soluţionarea acestora
- confirmarea ocupării
locului şi redistribuirea
locurilor disponibilizate
- afişarea rezultatelor finale

21 - 23 și 25 - 26 iulie 2022

Români

Maghiari

Rural
Candida?i absolven?i de
licee situate în mediul rural

Români

Maghiari

155

22

2

330

24

28 iulie 2022
179

TOTAL
2.

Locuri cu TAXA

Calendarul admiterii:
11 - 15 iulie 2022
18 iulie 2022
20 iulie 2022
21 iulie 2022

354
533

-

Drept ID
4 ani

-

TOTAL
TOTAL (IF+ID)

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
1. Diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire (pentru absolvenții 2022)

150

2. Foaia matricolă de la liceu

150

3. Certificatul de naștere

683

4. Certificatul de căsătorie (pentru candidații căsătoriți)
5. Actul de identitate

* Cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 se vor afișa ulterior.

6. Adeverința medicală eliberată de cabinetele școlare sau medicul de familie, din care să
rezulte că sunt apți pentru admitere
7. Dovada achitării taxei de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de
procesare -30 lei)

Durata studiilor este de 4 ani.
Taxa de studii este de 3600 lei/an.
Taxa de studii se achită în 4 tranșe egale.

8. ALTE ACTE ,după caz.
Pentru detalii vă rugăm să consultați pagina web a Facultății de Drept,
https://law.ubbcluj.ro, secțiunea Admitere.

Specializarea Drept
- I.F. (învățământ cu frecvență)
- I.D. (învățământ la distanță)
Linia de studiu: română.
Precizări:
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.
Criteriul de departajare:
nota la proba scrisă de verificare a raționamentului
logic;
 nota probei scrise la limba şi literatura română de la
examenul de bacalaureat.


Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr.11
Tel: 0264 450 443
http://law.ubbcluj.ro

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți
constant pentru toate datele actualizate:
- siteul Facultății de Drept, https://law.ubbcluj.ro, secțiunea Admitere
- siteul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, https://admitere.ubbcluj.ro/ro/
Înscrierile vor avea loc online, https://admitere2022.ubbcluj.ro/ iar actele enumerate mai sus vor fi
scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri.
Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de
verificare a raționamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de
școlarizare (900 lei) .
Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații, inițial, respinși) este necesară achitarea primei
tranșe de școlarizare (900 lei).
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Admitere
2022
Facultatea de Drept
Absolvenții Facultății de Drept pot ocupa diferite
posturi și anume:
 magistrați (judecători și procurori);
 auxiliari în magistratură (asistenți judiciari,

executori judecătorești, conducători carte funciară,
grefieri, secretari la instanțele judecătorești și
parchete);
 avocați și secretari ai acestora în cadrul societăților
civile de avocatură sau a cabinetelor individuale; notari
publici și secretari ai acestora;
 consilieri juridici la societăți comerciale, regii
autonome sau companii naționale;
 funcționari în administrația publică centrală și
locală;
 manageri sau consilieri ai propriilor firme;
 experți pe lângă instituții guvernamentale sau nonguvernamentale;
 lucrători în poliție și serviciile de securitate;
 orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

Facultatea de Drept
Oficiul Permanent al
Admiterii
Biroul P3
str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: admitere@law.ubbcluj.ro
http://law.ubbcluj.ro
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