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Admiterea se organizează pe domeniul 
Management / Programe de studii, pe baza 
Dosarului de Admitere. 

      Ierarhizarea candidaţilor la Concursul de  

Admitere la Masterat se efectuează în funcție 

de media obținută la Examenul de Licenţă. 

ACTELE NECESARE PENTRU  
DOSARUL DE ADMITERE 

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

• Diploma de Bacalaureat și Foaia  
matricolă (ambele în original); 

• Diplomă de Licenţă şi Supliment la  
iplomă/Foaia matricolă (original/copie  
legalizată), pentru cei care urmează două 
programe de studii în paralel Diplomă de 
Licenţă şi Suplimentul la Diplomă / Foaia 
matricolă (copie legalizată) şi Adeverinţă 
de la universitatea la care au depus actele în 
original; 

• Certificat de naştere (original/copie  
legalizată); 

• Certificat de căsătorie/Schimbare de  
nume, dacă este cazul (original / copie lega-
lizată); 

• Copie după cartea de identitate; 

• Trei fotografii  color ¾; 

• Adeverință medicală. 

Sesiunea I: 01 iulie - 29 iulie 2022 

Sesiunea II: 1 august - 23 septembrie 2022 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 

Metodologia de admitere poate fi consultată 
la avizierele universității și pe site-ul: 

www.ubv.ro 

ADMITERE 2022 

UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ”  

DIN CLUJ-NAPOCA 



      Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-
Napoca reprezintă “O opţiune solidă și  
viabilă” pentru toţi cei care doresc să-şi  
continue studiile într-o universitate dinamică, 
profund racordată la noile standarde de calitate 
ale învăţământului superior. 

       Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-
Napoca a fost fondată în anul 1992 ca  
instituţie particulară de învăţământ superior 
fiind acreditată instituţional  prin Legea 
132/2005. 

      Universitatea noastră promovează studiile 
universitare de masterat ca al doilea ciclu de  
studii universitare, contribuind la dezvoltarea 
capacităţilor de cercetare ştiinţifică a  
masteranzilor ceea ce constituie o bază  
pregătitoare obligatorie pentru studiile  
doctorale. 

             FACULTATEA DE ŞTIINŢE  

ECONOMICE dezvoltă Programe de Studii  

Universitare de Masterat, în Domeniul 

Management, forma de învăţământ cu frecvență, 

la specializările:  

 

• Managementul Afacerilor  

• Managementul Resurselor Umane 

             Specializarea MANAGEMENTUL 

AFACERILOR – conferă masteranzilor 

cunoştinţe şi competenţe privind mediul de 

afaceri românesc precum  şi compatibilizarea 

acestora cu bunele practici europene şi  

internaţionale din domeniu.  

        Cunoştinţele despre integrarea mecanis-

melor şi standardelor de performanţă în sfera 

afacerilor publice, dobândirea abilităţilor de  

comunicare şi negociere, a politicilor de  

marketing şi management performant fac din 

această specializare o oportunitate ideală de 

dezvoltare profesională. 

             Specializarea MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE are misiunea de a 

forma specialişti care să promoveze şi să 

dezvolte politici, strategii şi bune practici în 

domeniul resurselor umane. Programul de 

masterat MRU răspunde unor cerinţe reale de 

pe piaţa muncii,  absolvenţii dobândind compe-

tenţe privind definirea, gestionarea şi dezvolta-

rea  durabilă a resurselor umane,  abilităţi de 

leadership şi înţelegere a comportamentului 

organizaţional, noţiuni solide comunicare şi 

cultură organizaţională.  

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

• Masteranzii, absolvenţi ai programelor de  
studii de licenţă UBV, beneficiază de  
reducerea taxei de şcolarizare anuale cu 8 %. 

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

• Taxa de şcolarizare poate fi achitată în 5 
tranşe, prima prezentare la examen fiind  
inclusă în taxa anuală de școlarizare. 


