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Admiterea se organizează pe domenii de   
licență/programe de studii, utilizând  
aceleași practici de admitere pentru ambele 
forme de învățământ IF/IFR.  Ierarhizarea 
candidaţilor la concursul de admitere se 
efectuează în funcție de media obținută la 
Examenul de Bacalaureat. 

• Cerere de înscriere (formular TIP,   
eliberat de Universitate); 

• Diploma de Bacalaureat și Foaia    
matricolă (ambele în original) sau  
Adeverinţă de Bacalaureat (pentru  
absolvenţii  promoţiei 2022); 

• Certificat de naştere (original); 

• Certificat de căsătorie/Schimbare  de  
nume, dacă este cazul (original); 

• Copie după cartea de identitate; 

• Trei fotografii color  ¾. 

• Adeverință medicală. 
Notă: La înscriere se depun acte ”conform cu origi-
nalul” (realizate de persoana desemnată din cadrul 
UBV), iar la confirmarea locului se vor depune  
actele (Diploma de Bacalaureat/Adeverința 2022 și 
Foaia Matricolă) în original. 

ACTELE NECESARE PENTRU              
DOSARUL DE ADMITERE 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 

Sesiunea I:  

01 iulie - 29 iulie 2022 

Sesiunea II:  

1 august - 23 septembrie 2022 

Metodologia de admitere poate fi  

consultată la avizierele universității și pe 
site-ul: www.ubv.ro 
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UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ”  

DIN CLUJ-NAPOCA 

ADMITERE 2022 



       Universitatea “Bogdan Vodă” a fost   
fondată în anul 1992 ca instituţie particulară 
de învăţământ superior, acreditată     
instituţional  prin Legea 132/2005. 
       În cei 30 ani de existenţă, universitatea a 
fost preocupată de modernizarea procesului 
de instruire prin dezvoltarea unor planuri de 
învăţământ moderne compatibile cu cele ale 
universităţilor de prestigiu din ţară şi 
străinătate. Amfiteatrele, sălile de curs şi  
seminar, laboratoarele şi bibliotecile  a 
coperă integral necesităţile unei universităţi 
moderne, de înalte standarde europene. 
       Universitatea “Bogdan Vodă” are în 
structura sa trei facultăţi: Facultatea de  
Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept, şi 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

         Facultatea de Ştiinţe economice cu o durată 
a studiilor de 3 ani/180 credite, are în componenţa 
sa programul de studii: 

• Management - Învățământ cu frecvență (IF) - 
program de studii acreditat conform HG 
433/2022 

• Management - Învățământ cu frecvență redusă  
(IFR) - program de studii acreditat conform HG 
433/2022 

       Acest program de studii asigură viitorilor  
absolvenţi o pregătire solidă în domeniul  
economic, conferind competenţe viabile pe piaţa 
muncii într-un spaţiu  european deschis spre  
formarea de noi   cariere.  
       După promovarea Examenului de licență,  
absolventul primește Diploma de licență în  
funcție de specializarea urmată, permiţând  
încadrarea ca: economist, manager, administrator 
firmă etc. 

FACULTATEA DE DREPT 

Facultatea de Drept cu o durată a studiilor de 4 
ani/240 credite, continuă tradiţiile şcolii româneşti 
de studii juridice oferind un profil de pregătire com-
plex.  
          Facultatea de Drept, are în componența sa 
programul de studii: 

• Drept- Învățământ cu frecvență (IF) -  
program de studii acreditat conform HG 
433/2022 

• Drept - Învățământ cu frecvență  
redusă (IFR) - program de studii autorizat provi-
zoriu conform HG 433/2022 

Absolvenții acestei specializări obţin Diploma de 
Licențiat în Drept, specializare ce atestă  
dobândirea de cunoștințe și abilități specifice cu aju-
torul cărora pot obține un statut profesional de: avo-
cat, notar public, consilier juridic, executor  
judecătoresc, funcţionar în administraţia publică 
centrală şi locală, aparatul de lucru al autorităţilor cu 
competenţe jurisdicţionale etc. 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ  
ȘI SPORT 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  
pregătește specialiști în domeniul educației fizice  și 
sportului. Studiile au durata de 3 ani/180 credite, 
absolvenții fiind Licențiați în Educație Fizică și Sport 
cu specializarea: 

•  Educație Fizică și Sportivă - Învățământ cu 
frecvență (IF) - program de studii acreditat  
conform HG 433/2022 

Diploma de licenţă în Educaţie fizică şi Sport  permi-
te încadrarea ca: profesor educaţie fizică  în învăţă-
mântul preuniversitar, administrator  
baze sportive, corespondent de presă sau  
comentator sportiv radio/TV, antrenor la ramura de 
sport aprofundată etc. 

• La plata integrală a taxei de școlarizare, până la  
1 octombrie, se acordă o reducere de 10%; 

• Studenții din aceeași familie beneficiază  
individual de reducerea taxei cu 5%; 

• Studenţilor care urmează în paralel două programe de 
studii sau sunt la a II-a specializare din cadrul UBV,  
li-se acordă o reducere a taxei  cu 8%; 

• În cazul în care un student beneficiază de mai 
multe facilități, se ia în calcul facilitatea cea mai 
favorabilă. 

• Taxa anuală de şcolarizare poate fi achitată în 5 
tranşe, sesiunile de iarnă, vară ordinare sunt  
gratuite. 

FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI 


