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PROCEDURĂ SPECIALĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ADMITERII
2020 LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI
MASTRAT, AFERENTE UNIVERSITĂȚII ”BOGDAN VODĂ” DIN
CLUJ-NAPOCA ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI A
EVNTUALELOR CONSECINȚE CARE DECURG DIN ACEASTA

Admiterea la Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca se desfășoară atât
online cât si la sediul universității din str. Grigore Alexandrescu nr. 26 A, unde sunt
asigurate condițiile de siguranță sanitară, necesare pentru prevenirea răspândirii infecției cu
virusul Covid-19.
Perioadele de înscriere sunt: 01 iulie – 31 iulie 2020 iar în limita locurilor rămase
neocupate, înscrierile continuă în perioada 3 august – 25 septembrie 2020.
Pentru varianta de înscriere online, candidații vor completa Fișa de înscriere care
poate fi descărcată de pe site-ul universității www.ubv.ro, din partiția ADMITERE 2020,
disponibilă la adresa http://www.ubv.ro/diversepdf/fisa_inscriere_admitere_2020.pdf.
Restul documentelor necesare înscrierii sunt descrise în pliantul de prezentare
disponibil la adresa: http://www.ubv.ro/diversepdf/pliante.pdf. Aceste documente însoțite de
dovada achitării taxei de admitere, vor fi scanate într-un singur document si vor fi trimise la
adresa de e-mail: admitereubv@gmail.com. Textul din imaginile scanate, trebuie sa fie lizibil
pentru a verifica cu ușurință datele dumneavoastră, iar dacă media de pe diploma de
bacalaureat, respectiv diploma de licență este pe verso trebuie să scanați ambele pagini.
Conform Regulamentului intern al UBV, admiterea la studii universitare de licență și
masterat se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, respectiv a mediei
obținute la examenul de licență. Rezultatele admiterii vor fi afișate descrescător.
Taxa de înscriere aferentă concursului de admitere este de 100 lei și nu se restituie.
Pentru înscriere online, taxa de înscriere poate fi achitată în următoarele conturi
bancare: Banca Transilvania: cod IBAN RO07BTRLRONCRT0V15196201 sau CEC Bank:
RO11 CECE CJ01 I5RO N049 0751, cu specificația ADMITERE 2020.
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Taxa de școlarizare/ an universitar, reprezintă echivalentul a 800 euro, se achită în
lei în funcție de cursul BNR al datei la care se efectuează plata. Taxa de școlarizare poate fi
achitată integral sau in 4 (patru) tranșe.
Având în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă respectării
principiilor prevăzute de Art.5 din Regulamentul 9UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor) – RGPD, conducerea Universității ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca a luat
hotărârea ca afișarea rezultatelor concursului de admitere, să se efectueze cu
anonimizarea numelui și prenumelui candidatului. În acest sens, la înscrierea la concursul
de admitere, candidații vor primi un cod format din litere și cifre (diferit în funcție de programul
de studii universitare ales și de forma de învățământ pentru care au optat fiecare dintre
candidați). În funcție de acest cod candidații se vor putea identifica pe listele cu rezultatele
obținute ca concursul de admitere, care vor fi afișate la sediul universității și pe site-ul
www.ubv.ro, în partiția ADMITERE.
În urma rezultatelor obținute la concursul de admitere, la încheierea perioadei de
concurs, candidații trebuie sa confirme locul ocupat. Confirmarea locului ocupat de candidații
la concursul de admitere se realizează prin plata taxei de școlarizare integral sau a primei tranșe
(în funcție de alegerea candidatului).
La confirmarea locului actele trimise online (scanate) se vor depune în original la
secretariatul universității împreună cu dovada achitării taxei de școlarizare sau a primei tranșe
din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2020-2021.
Prezenta procedură a fost aprobată de Rectorul Universității ”Bogdan Vodă” din
Cluj-Napoca în data de 03.06.2020 și se aplică pe perioada stării de alertă, până la
eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort.
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