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Hotărâre nr. 31/14.03.2022
privind aprobarea Regulamentului de admitere al UBB

Având îri vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca nr. 1 948/28.02.2022,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru curriculum şi al Comisie
pentru regulamente şi probleme juridice,
În temeiul art. 37 lit. e) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai,

Senatul Universităţii Babeş..;Bolyai,
reunit în sedintă
'
' online la data de 14 martie 2022,
hotărăste:
Art. L Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul
universitar 2022 - 2023 se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Se modifică titlul Regulamentului astfel: ,,REGULAMENTUL DE ADMITERE AL
UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr.
3102 din 08.02.2022 [ ... ]"
2. Secţiunea INTRODUCERE, pct. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
,,1. În conformitate cu prevederile art. 138, 141, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174,
176, 199, 200, 205, 277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de
urgenţă

a Guvernului nr.

133/2000

privind învăţământul

universitar

şi

postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul
HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la
olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi
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a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu
'

modificările şi completările
desfăşurarea

ulterioare, HG nr. 404/2006 privind organizarea

şi

studiilor universitare de masterat, HG nr. 681/2011 privind aprobarea

Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13, alin. (3) din HG nr. 369/2021 privind organizarea
Ministerului

Educaţiei,

cu modificările

de studii universitare de

licenţă,

şi completările

de masterat

şi

şi funcţionarea

ulterioare, admiterea în ciclul

de doctorat se face prin concurs.

Potrivit principiului autonomiei universitare, reglementarea admiterii este de
competenţa

Senatului Universităţii Babeş-Bolyai. Admiterea se organizează numai în

instituţiile

de

învăţământ

specializări

care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie."

3. Sectiunea
•

superior care au în

structură specializări

acreditate

şi

A.

CONDITII
GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA
•
ADMITERII, pct. 11 se modifică şi va avea următorul conţinut:
,, 11. [... ] Candidaţii care au
II, III,

menţiune)

obţinut

la olimpiadele

în perioada studiilor liceale

şcolare şi

concursuri

distincţii

naţionale

sau

(premiile I,

internaţionale

recunoscute de ministerul de resort sau premiul întâi sau medalia de aur la
olimpiadele

şcolare naţionale beneficiază

de dreptul de a se înscrie

fără susţinerea

concursului de admitere~ pe locuri finanţate de la buget. Deoarece acordarea burselor
pentru

aceşti candidaţi

se face în baza HG 1004/2002, a Legii

educaţiei naţionale,

a

Legii 235/2010 şi a OMECTS 3.890/2011, facultăţile vor depune la Rectorat listele
nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea specializării (specializărilor), concursului,
anului şi a premiului obţinut."
Art. II. Regulamentul cu modificările prevăzute la art. I va fi republicat.

Secretar
Anca Ghinghe
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