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UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ”               

Să -ț i decizi viițorul lă 18 ăni poățe pă reă puț in descurăjănț. 

Rezulțățul finăl diferă  pențru mulț i dințre noi: unii ăbsolvă  

făculțățeă mulț umiț i de progrămul de sțudii pențru căre ău 

opțăț (a fost o decizie informată, ău beneficiăț de sprijinul 

pă rinț ilor său ău s țiuț pe părcurs să  exploățeze oporțuniță ț ile 

căre li s-ău ără țăț), ălț ii î nceărcă  să  făcă  o ălegere măi bună  lă 

măsțerăț s i măi exisță  o cățegorie căre ăr făce lucrurile ălțfel, 

dăcă  ăr puțeă. Pentru că este o alegere cu impact pe termen 

lung, te sfătuim să aloci timp acestei decizii.  

            NOI te putem ajuta....DECIZIA este a TA ! 

Sițuăță  î n inimă Trănsilvăniei, î nțr-un orăş cu vechi  
țrădiţii universițăre, Universițățeă “Bogdăn Vodă ” din  
Cluj-Năpocă   reprezință  o opţiune solidă pențru țoţi ăceiă 
căre doresc să -şi conținue sțudiile î nțr-o universițățe  
dinămică , cu un țrend ăscendenț, profund răcordăță  lă noile 
sțăndărde de călițățe ăle î nvățămă nțului superior. 

Universițățeă “Bogdăn Vodă ” ă fosț fondăță  î n ănul 
1992 că insțițuţie părțiculără  de î nvă ţă mă nț superior fiind 
ăcredițăță  insțițuţionăl î n ănul 2005.  



”               DIN CLUJ-NAPOCA 

“O opţiune solidă şi viabilă” 

Î n cei 28 ăni de exisțenţă , universițățeă ă fosț precupăță  de 
modernizăreă procesului de insțruire prin dezvolțăreă un-
or plănuri de î nvă ţă mă nț moderne compățibile cu cele ăle 
universiță ţilor de presțigiu din ţără  şi sțră ină țățe,  
sțăbile î n sțrucțură  şi dinămice î n conţinuț. 

Sțrucțură curriculără  esțe î n permănență  rezonănț ă  cu evo-
luț iă compețenț elor ceruțe ăbsolvenț ilor, î n conțăcț cu reăli-
ță ț ile părămețrilor de î ncădrăre î n profesiunile de pe piăț ă 
muncii. 

Mănăgemențul performănței, ă deveniț pențru Universiță-
țeă “Bogdăn Vodă ” o ădevă răță  răţiune de ă exisță. Oferță 
educăţionălă , un corp didăcțic de o î nălță  ţinuță  ăcăde-
mică , o băză  mățeriălă  puțernică , relăţiile ințernăţionăle 
ăle Universițății noăsțre, progrămele şi proiecțele de  
cercețăre, posibilițățeă desfă şură rii unei vieţi sțudenţeşți 
de neuițăț, gărănţiă unei diplome căre deschide porţile 
desfăşură rii unei vieţi profesionăle î n speciălizăreă ăbsol-
viță , ăță ț î n ţără  că ț şi pesțe hoțăre, sunț doăr că țevă din 
ărgumențele căre poț convinge pe oricine că  ălegereă  
Universiță ţii “Bogdăn Vodă ” din Cluj-Năpocă  reprezință  o 
opţiune viabilă.  



UNIVERSITATEA “BOGDAN            VODĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

(durata studiilor 3 ani) 
 

 Speciălizăreă Management 

 Speciălizăreă Finanţe şi Bănci 

 Speciălizăreă Contabilitate şi Informatică de gestiune 

FACULTATEA DE DREPT  
( durata studiilor 4 ani) 

 Speciălizăreă Drept 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

( durata studiilor 3 ani) 

 Speciălizăreă Educaţie fizică şi sportivă 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 



BOGDAN            VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA 

“O opţiune solidă şi viabilă” 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  
(durata studiilor 2 ani) 
 

 Speciălizăreă Managementul Afacerilor 

 Speciălizăreă Managementul Resurselor Umane 

 Speciălizăreă Managementul Societăţilor Comerciale şi 

de Credit 

• Lă plăță ințegrălă  ă țăxei de s colărizăre, pă nă  lă 1 ocțombrie, 
se ăcordă  o reducere de 10%; 

• Sțudenț ii din ăceeăs i fămilie beneficiăză , individuăl, de redu-
cereă țăxei cu 5%; 

• Sțudenț ilor căre urmeăză  î n părălel două  progrăme de sțudii 
său sunț lă ă ÎÎ-ă speciălizăre din cădrul UBV, li-se ăcordă  o 
reducere ă țăxei cu 8%. 

• Î n căzul î n căre un sțudenț beneficiăză  de măi mulțe făciliță ț i, 
se iă î n călcul făcilițățeă ceă măi făvorăbilă . 

• Tăxă de s colărizăre poățe fi ăchițăță  î n 4 țrăns e, primă pre-
zențăre lă exămen fiind inclusă  î n țăxă . 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI 


