
Admiterea 2015 

I. Admiterea cetățenilor străini, cetățeni din state membre UE, ale Spațiului Economic European și 

din Confederația Elvețiană 

II. Admiterea cetățenilor români cu studii în străinătate 

 

Diplomele candidaților cu studiile în străinătate sunt recunoscute și echivalate de către CENTRUL 

NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE A DIPLOMELOR  (C.N.E.R.D) din cadrul MEN. 

- Recunoașterea diplomelor candidaților din prima categorie se face prin intermediul Centrului de 

Cooperare internațională, persoana delegată din partea Universității este Corina Todea, 0264-

429762, int. 6023, corina.todea@ubbcluj.ro  

- Dosarele pentru înscrierea la studii universitare de licență sau master vor fi transmise către 

C.N.E.R.D în perioada 01.04.2015-21.08.2015 (data Registraturii MECTS). 

 

- Recunoașterea diplomelor candidaților din a doua categorie se face personal de candidat cu 

depunerea dosarelor pentru înscrierea la studii universitare la C.N.E.R.D, MECTS București.  

informații cu conținutul dosarelor, date de contact la adresa: www.cnred.ro  

 

Fiecare candidat la înscriere va prezenta adeverința / atestatul de recunoaștere emisă de 

C.N.E.R.D, însoțită de diploma în original. 

Pentru echivalarea rezultatelor obținute în străinătate pentru înscrierea la licență cât și la master, 

candidatul se va prezenta la Rectorat, Biroul Curriculum la Kozma-Kis Elisabeta, 0264-405300, int. 

5105, erzsebet.kozma@ubbcluj.ro  

Vor avea următoarele documente în original și copie: 

1. Adeverința / atestatul de recunoaștere emisă de C.N.E.R.D. 

2. Diploma de bacalaureat, sau diploma de licență și a suplimentului la diplomă (după caz)  

3. Traducerea legalizată a diplomelor și a suplimentului 

4. Act de identitate/pașaport după caz 

5. Cererea de echivalare a notelor pe care se completează criteriul de admitere  

Adresa originală cu echivalarea rezultatelor va fi transmisă către Comisia de Admitere, sau va primi 

candidatul în cauză. 

Candidații admiși pe baza adeverințelor au obligația să obțină și să depună atestatul de echivalare a 

diplomei la facultate, maxim până la finalizarea studiilor. 

Candidații proveniți din Republica Moldova nu trebuie să se prezinte pentru echivalare, sistemul de 

notare fiind identică cu cea din România. 


