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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

STUDII UNIVERSITARE DE 
LICENŢĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU  
FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Învăţământul FR are drept principale  
caracteristici utilizarea tehnologiilor  
informat ionale ca suport de informare,  
cunoas tere s i comunicare, munca individuala , 
independentă a studenţilor, activitatea de îndrumare 
şi coordonare a cadrelor didactice,  lucrări practice, 
proiecte, seminarii, aplicaţii pe teren identice cu 
programele de la zi. Se utilizează o gamă largă de 
tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipări-
te, tehnici audio şi video interactive, multimedia, 
tehnologii de învăţare prin intermediul calculatoru-
lui şi a Internetului, activităţi directe cadru  
didactic-student. 

Î n Universitatea “Bogdan Voda ” din Cluj Na-
poca, activitatea ÎFR este condusa  de  
Departamentul IFR. Acesta funct ioneaza  potri-
vit unor standarde de dotare şi  
organizare elaborate de ARACIS. 

Finalizarea studiilor la IFR 

Studiile efectuate î n sistemul de  
î nva ţa ma nt universitar cu forma IFR se încheie 
cu examen de licenţă, dupa  aceleaşi criterii ca la 
î nva ţa ma ntul de zi. Dupa  promovarea exa-
menului de licenţa , absolventul primeşte Diploma 
de Licenţa  î n funcţie de specializarea urmata . Me-
dia  minima  la examenul de licenţa  este 6 (şase). 
Absolventul de la î nva ţa ma ntul  
universitar forma ÎFR care nu promoveaza  exa-
menul de licenţa  primeşte un Certificat de Ab-
solvire care atesta  efectuarea studiilor universi-
tare fa ra  licenţa  şi poate repeta acest examen î n 
condiţiile preva zute de lege. 

UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ”  

DIN CLUJ - NAPOCA 

ACTELE NECESARE PENTRU              
DOSARUL DE ADMITERE 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 

Sesiunea I: 3 iulie - 26 iulie 2023 

Sesiunea II: 1 septembrie - 22 septembrie 2023 

•Fişa de înscriere (formular eliberat de 
Universitate);  

•Diploma de Bacalaureat și Foaia    
matricolă (ambele în original şi o copie 
simplă) sau Adeverinţă Tip (pentru  
absolvenţii promoţiei 2023); 

•Carte de identitate/paşaportul (în origi-
nal şi copie simplă); 

•Certificatul de naştere (în original şi  
copie simplă); 

•Certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
(în original şi copie simplă); 

•Declaraţie pe propria răspundere  
privind starea de sănătate a candidatului, 
sau adeverinţă medicală tip; 

•Trei fotografii color recente (tip carte de 
identitate ¾); 

• Acordul de prelucrare al informaţiilor 
cu caracter personal; 

• Chitanţa pentru taxa de admitere; 

• Un dosar plic. 
 

Notă: La înscriere se depun acte ”conform cu  
originalul” (certificate la secretariatul UBV), iar la con-
firmarea locului se vor depune  actele în  

original. 



Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-
Napoca ofera  excelente condit ii de prega tire 
î n trei domenii diferite ava nd î n structura sa 
trei faculta t i: Facultatea de S tiint e  
Economice, Facultatea de Drept s i Facultatea 
de Educat ie Fizica  s i Sport.  

      Facultatea de Ştiinţe economice, cu o  
durata  a studiilor de 3 ani/180 credite, are î n 
component a sa specializarea  Management ce 
asigura  viitorilor absolvent i o prega tire solida  
î n domeniul economic, conferind competent e 
pe piat a muncii î ntr-un spat iu european des-
chis spre formarea de noi cariere.   
        Facultatea de Drept, cu o durată a stu-
diilor de 4 ani/240 credite, continua  tradit ii-
le s colii roma nes ti de studii juridice oferind un 
profil de prega tire complex.  
       Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
prega tes te specialis ti î n domeniul educat iei 
fizice  s i sportului. Studiile au durata de  
3 ani/180 credite, absolvent ii fiind Licent iat i 
î n Educat ie Fizica  s i Sport.  

Facultatea de Ştiinţe economice şi Faculta-
tea de Drept pun la dispozit ia dumneavoas-
tra  o forma  moderna  de a urma cursurile  
aferente Programelor de studiu Manage-
ment şi Drept prin Invăţământul cu  
Frecvenţă Redusă. Puteţi să deveniţi astfel 
absolvenţii uneia dintre prestigioasele instituţii 
de învăţământ superior privat din România, 
fără să renunţaţi la cariera profesională. 

Ce este Învăţământul cu Frecvenţă Redusă 
(IFR)? - Este o forma  moderna  s i flexibila  de  
organizare a activita t ii didactice î n î nva t a ma ntul 
superior, conceputa  pentru nevoile celor care  
doresc sa  î nvet e, fa ra  a-s i î ntrerupe activitatea 
profesionala . Specificitatea acestei forme de  
î nva t a ma nt se evident iaza  prin: concepţie modula-
ră, ritmul şi locul de învăţare, metodologia învăţării 
şi sistemul de asigurare al calităţii. Învăţământul 
universitar de licenţă IFR permite calificarea su-
perioara  universitara  finalizata  prin examen s i di-
ploma  de licent a  iar cunos tint ele primite s i  
diploma obt inuta  la absolvire sunt echivalente cu 
cele de la forma de zi.  

Cum se desfăşoară programele de studiu IFR?  
         Sub î ndrumarea unui corp profesoral  
cu experient a  î n domeniu, î n baza programelor 
de studii adecvate, cu utilizarea tehnologiilor 
moderne de comunicare s i furnizare a  
cunos tint elor, pentru a ajuta student ii î n activi-
tatea de instruire la facultate, la domiciliul sau la 
locul lor de munca . Maniera de prega tire la  
î nva t a ma ntul cu frecvent a  redusa  este asigurata  
prin: î nlocuirea orelor de predare (curs) cu  
studiu individual; comunicarea informat iilor 
educat ionale prin medii suport multiple; î nta l-
niri permanente la sfa rs it de sa pta ma na  cu  
student ii pentru desfa s urarea activita t ilor prac-
tice obligatorii preva zute î n planurile de î nva t a -
ma nt (seminarii, laboratoare, lucra ri practice, 
proiecte, practica  informatica  s i de specialitate).  

Universitatea “Bogdan Voda ” din Cluj-
Napoca, fiind o universitate privata , organi-
zeaza  ata t î nva t a ma nt cu Frecvent a  ca t s i 
î nva t a ma nt cu Frecvent a  Redusa  î n regim 
cu taxă. Cuantumul taxelor anuale de studii 
este stabilit de ca tre Senatul Universita t ii, 
incluza nd toate serviciile educat ionale puse 
la dispozit ia student ilor.  

Taxa de şcolarizare, pentru forma de  
învăţământ IFR, se regăsesc pe site-ul univer-
sităţii. Materialele didactice puse la dipoziţia  
studenţilor sunt incluse în taxa de studiu. 

• La plata integrală a taxei de școlarizare, până la  
1 octombrie, se acordă o reducere de 5%; 

• 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 5%; 

• 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 6 
tranşe, sesiunile de iarnă, vară ordinare sunt  
gratuite. 

FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI 


