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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE 

ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-

CATOLICĂ, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE FAŢĂ ÎN FAŢĂ 

 
Anexă la Regulamentul de organizare și desfășurare 

a procesului de admitere la Facultatea de Teologie 

Greco-Catolică - 2021 

 

Având în vedere că situația la nivel național și local impune menținerea măsurilor luate 

pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2, printre care și suspendarea 

activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul de 

admitere al Universității Babeș-Bolyai, Metodologia de admitere la studiile universitare de 

doctorat, precum şi Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de admitere la 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică - 2021, și Anexa 2 la Regulamentul de admitere al 

Universității Babeș-Bolyai privind Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la 

UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față, se completează cu 

următoarele prevederi, aplicabile până când situația la nivel național va permite reluarea 

activităților față în față: 

1. Sesiunile de admitere nivel licenţă şi masterat, atât iulie, cât și septembrie, se vor 

desfășura după calendarul propus inițial și aprobat prin Hotărârea Consiliului FTGC nr. 

6 din data 8.12.2020.  

2. Înscrierea candidaților se face on-line. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea 

corectă pe platforma https://admitere.ubbcluj.ro/ a tuturor documentelor prevăzute în 

Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de admitere la Facultatea de 

Teologie Greco-Catolică - 2021. Documentele vor fi semnate (unde este cazul), scanate 

color după original și lizibile. În mod excepțional, un candidat care întâmpină dificultăți 

la înscriere se poate prezenta la secretariatul Facultății/Departamentului pentru a fi 

sprijinit în acest sens, respectând prevederile legale în vigoare.  

3. Admiterea la nivel licență şi masterat se va face conform Regulamentului de admitere al 

Universității Babeș-Bolyai 2021 și Regulamentul de organizare și desfășurare a 

procesului de admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică - 2021, care poate fi 

consultat pe site-ul www.gct.ubbcluj.ro.  

Nr.  184/14.04.2021   

/06.04.2021 

https://admitere.ubbcluj.ro/
http://www.gct.ubbcluj.ro/


 

2 
 

4. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi 

încărcarea acestuia pe platforma admiterii.  

5. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale 

Regulamentului de admitere al UBB, ale Anexei 2 cu privire la Organizarea și 

desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile suspendării activităților 

didactice față în față, precum și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a 

procesului de admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică - 2021. 

6. Atunci când situația la nivel național şi local se va modifica și va permite reluarea 

activităților didactice față în față, prevederile prezentei anexe și ale Anexei 2 cu privire la 

Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile suspendării 

activităților didactice față în față, își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral 

Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai şi prevederile specifice 

Regulamentului de organizare și desfășurare a procesului de admitere la Facultatea de 

Teologie Greco-Catolică - 2021. 

7. Prezenta anexă a fost aprobată de către Consiliul Facultății în data de 9.04.2021. 

 

 

Decan, 

Pr. prof. univ. dr. Cristian Barta 

       


