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Nr. 176/16.05.2022

Regulament de organizare şi desfăşurare a procesului de admitere la

Facultatea de Teologie Greco-Catolică
pentru anul universitar
2022-2023
ANEXĂ LA REGULAMENTUL DE ADMITERE
AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI
Prezentul regulament este anexă la REGULAMENTUL DE ADMITERE AL
UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr. 3102
din 8.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza Hotărârii Senatului
Universității Babeș-Bolyai nr. 31/14.03.2022.
Prezentul regulament se aplică în sesiunea de admitere la facultate din luna iulie 2022 şi, în
eventualitatea în care nu se ocupă locurile, şi în sesiunea din luna septembrie 2022.

A. SPECIALIZĂRI LICENȚĂ/MASTER
Facultatea de Teologie Greco-Catolică organizează admitere pentru următoarele cicluri de
studii: nivel Licență și nivel Master, pe locuri bugetate și cu taxă, linia de studiu română,
învățământ cu frecvență, având următoarele specializări:
A.1. Specializări de admitere nivel Licență
1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ-SOCIALĂ (CLUJ) (3
ani, zi)
2. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ DIDACTICĂ (CLUJ) (3 ani, zi)
3. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (CLUJ) (4 ani, zi)
4. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (LA BLAJ) (4 ani, zi)
5. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (LA ORADEA) (4 ani,
zi)
A.2. Specializări de admitere nivel Master
1. Specializarea Teologie biblică, 2 ani, cu frecvență
2. Specializarea Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj), 2 ani, cu frecvență
3. Specializarea Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea), 2 ani, cu frecvență
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B. CRITERII DE ADMITERE
B.1. LICENȚĂ
Criterii de admitere: Admiterea candidaților la nivel Licență se face prin concurs de
dosare, pe baza mediilor de la examenul de Bacalaureat, cu pondere 100% în media finală de
admitere.
Condiții speciale de admitere:
Candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare
și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale la specializări corespunzătoare disciplinelor
religie, filosofie, filologie și științe sociale, conform Regulamentului cadru al UBB, vor fi admiși
cu nota 10,00.

B.2. MASTER
Criterii de admitere: Admiterea candidaţilor la nivel Master se face pe baza concursului
de dosare, a mediilor de la examenul de Licenţă, cu pondere 100% din media finală de admitere.

C. Criterii de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul
loc - specializări licență și master (vezi anexa 1).
D. CALENDARUL ADMITERII ȘI ADMITEREA
D.1. Calendarul admiterii
- Nivel licență (vezi anexa 2 – Calendarul admiterii 2022 nivel licenţă)
- Nivel master (vezi anexa 3 – Calendarul admiterii 2022 nivel master)
D.2. Înscrierea
Înscrierea la concursul de admitere se face on-line. La secretariatele departamentelor se
poate primi asistență în vederea înscrierii on-line. Pentru înscriere, candidaţii vor completa fișa
tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
Această fişă tip poate fi completată fizic, la secretariatul departamentului, sau poate fi descărcată
de pe sit-ul Facultății.

2

Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Str. Moților, nr. 26; Cluj-Napoca, 400001
Tel.: 0264 – 599579; Fax: 0264 - 590714
gct@ubbcluj.ro; www.gct.ubbcluj.ro

La
înscrierea
on-line,
solicitanții
vor
folosi
platforma
universității:
https://admitere2022.ubbcluj.ro/, urmând indicațiile platformei. Candidații sunt responsabili de
încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul
de admitere al Universității Babeș-Bolyai şi de prezentul regulament.
D.3. Acte necesare la înscriere nivel Licență
1. Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu.
2. Certificatul de naştere
3. Carte de identitate
4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele
5. Adeverinţă medicală tip cu mențiunea „apt pentru înscrierea la facultate”;
6. Două fotografii tip 3cm 4 cm, pe hârtie mată, nu lucioasă;
7. Diploma de licenţă/absolvire pentru licențiații/absolvenții de colegiu care doresc să
urmeze o a doua specializare;
8. Formularul de înregistrare (fişa tip) se descarcă de pe site, semnat de candidat
completat online (în cazul înscrierii şi încărcării documentelor pe platforma
https://admitere2022.ubbcluj.ro/ sau completat la secretariatul departamentului (în
cazul înscrierii la secretariatul departamentului);
9. Anexa 4: Declarația privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de
stat din România.
D.4. Acte necesare la înscriere nivel Master
1. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu.
2. Diploma de licenţă/absolvire sau atestat de echivalare și suplimentul la diploma de
licență/foaia matricolă nivel licență, ambele în original.
3. Atestat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulație internațională, cu calificativul
minim B1;
4. Certificatul de naştere
5. Carte de identitate
6. Certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică numele
7. Adeverinţă medicală tip cu mențiunea “apt pt înscrierea la facultate”
8. Formularul de înregistrare (fişa tip) se descarcă de pe site, semnat de candidat, completat
online (în cazul înscrierii şi
încărcării documentelor pe platforma
https://admitere2022.ubbcluj.ro/ sau completat fizic la secretariatul departamentului (în
cazul înscrierii la secretariatul departamentului);
9. Anexa 4: Declarația privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat
din România.
D.5. Procedura de atribuire a locurilor
Repartizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu
respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. Media de
concurs constă în media de la examenul de Bacalaureat, în cazul candidaţilor nivel licenţă, şi în
media de la examenul de Licenţă, în cazul candidaţilor nivel master.
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D.6. Contestații
Contestațiile se vor soluționa în baza Regulamentului UBB. După stabilirea rezultatului final
nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
D.7. Confirmarea locului
După afișarea listelor cu admiși, candidații trebuie să confirme locul obținut, încărcând pe
platformă un contract de studii universitare. Admișii pe locuri cu taxă vor achita on-line, în
ziua confirmării locului, prima rată a taxei de școlarizare.
Candidații admiși vor avea obligația de a depune la Facultate până în 9 septembrie 2022
(valabil pt cei admiși în sesiunea din iulie 2022), respectiv în 21 septembrie 2022 (valabil
pt cei admiși în sesiunea din septembrie 2022) următoarele documente în original:
1. diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original (pentru cei admiși la nivel licență),
respectiv diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (pentru cei admiși la nivel
master). Aceste diplome vor rămâne la secretariat pe toată perioada în care studentul
urmează studiile; Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și
foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” de către secretariatul
departamentelor în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate.
Acestea vor fi însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și
faptul că originalul diplomei se află la prima facultate. Cei care vor să se înscrie la mai
multe facultăți, pot depune copii ale actelor cerute, urmând să depună originalul la
confirmarea locului în regim bugetat;
2. celelalte acte în original, în vederea certificării „conform cu originalul” de către
secretariatele departamentelor;

E. TAXE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE
E.1. Taxa de admitere licență și master
În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a
putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei,
formată din:
a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi
de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor,degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac
excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de
ambii părinţi, provin din Casele de Plasament.
b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere copiii
personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii
angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), ai Bibliotecii
Centrale Universitare şi ai Grădinii Botanice.
În cazul înscrierii la două programe de studii ale Facultății, taxa de înscriere este de 60 lei (pentru
ambele specializări).
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Reducerile sunt prevăzute în Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai.
În caz de retragere de la studii, taxa de procesare și taxa de înscriere nu se returnează.
E.2. Taxe de școlarizare pentru candidații admiși în regim cu taxă
a) Nivel LICENȚĂ - 2.000 lei/an (toate specializările)
b) Nivel MASTER
- Departamentele Blaj și Cluj = 2.500 lei/an
- Departamentul Oradea
= 2.000 lei/an
Taxa anuală de școlarizare se poate achita:
- integral la confirmarea locului, beneficiind de o reducere de 10 % din cuantum
- în 4 rate egale, din care prima rată la confirmarea locului
Anexele 1, 2, 3, 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Prezentul regulament a fost aprobat de către Consiliul Facultăţii din 10.05.2022.

Decan,
Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA
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Anexa nr. 1
CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE PE ULTIMUL LOC
NIVEL LICENȚĂ (toate specializările)
Criteriul 1: nota la examenul scris Limba şi Literatura Română de la examenul de
Bacalaureat.
NIVEL MASTER (toate specializările)
Criteriul 1: media de la examenul de Bacalaureat.
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Anexa nr. 2

CALENDAR ADMITERE 2022 - NIVEL LICENŢĂ

I. ADMITERE IULIE 2022 - Sesiunea I
Departamentul Cluj:

Departamentul Blaj:
Departamentul Oradea:

Teologie greco-catolică asistență socială
Teologie greco-catolică didactică
Teologie greco-catolică pastorală
Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)
Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)

11 - 25 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor – sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri!
(înscrierile din ultima zi sunt până la ora
14)
26 iulie 2022
- afişarea rezultatelor – prima lista;
27 iulie 2022
- confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);
28 iulie 2022
- afişarea rezultatelor lista finală.
II. ADMITERE SEPTEMBRIE 2022 - Sesiunea II
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

Departamentul Cluj:

Departamentul Blaj:
Departamentul Oradea:
12 – 19 septembrie 2022
20 septembrie 2022
21 septembrie 2022
22 septembrie 2022

Teologie greco-catolică asistență socială
Teologie greco-catolică didactică
Teologie greco-catolică pastorală
Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj
Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)
- înscrierea candidaților (înscrierile din ultima zi sunt până la ora 14)
Duminică, 18.09.2022 NU se fac înscrieri
- afișarea rezultatelor – prima listă;
- confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);
- afișarea rezultatelor lista finală.

7

Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Str. Moților, nr. 26; Cluj-Napoca, 400001
Tel.: 0264 – 599579; Fax: 0264 - 590714
gct@ubbcluj.ro; www.gct.ubbcluj.ro

Anexa nr. 3
CALENDAR ADMITERE 2022 - NIVEL MASTER
I. ADMITERE IULIE 2022 - Sesiunea I
Departamentul Cluj:
Departamentul Oradea:
Departamentul Blaj:

Teologie biblică
Fundamente creștine ale identității europene (Oradea)
Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)

11 - 25 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor –

26 iulie 2022
27 iulie 2022
28 iulie 2022

sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri!
(Înscrierile din ultima zi sunt până la ora
14)
- afişarea rezultatelor – prima lista;
- confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);
- afişarea rezultatelor lista finală.

II. ADMITERE SEPTEMBRIE 2022 - Sesiunea II
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

Departamentul Cluj:
Departamentul Oradea:
Departamentul Blaj:
12 – 19 septembrie 2022

20 septembrie 2022
21 septembrie 2022
22 septembrie 2022

Teologie biblică
Fundamente creștine ale identității europene (Oradea)
Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
- înscrierea candidaților - duminica nu se fac înscrieri!
(Înscrierile din ultima zi sunt până la ora
14)
- afișarea rezultatelor – prima listă;
- confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);
- afișarea rezultatelor lista finală
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Anexa nr. 4
Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul
universitar de stat din România
Subsemnatul(a) _____________________________________, înscris(ă) la examenul de
admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii Babeş-Bolyai, sub sancţiunea
Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele1:
 Nu am fost şi nu sunt student(ă) al unui institut de învăţământ superior din România.
 Sunt absolvent  cu diplomă  fără diplomă de licenţă, din anul ________.
 Sunt student(ă) şi dau admitere la o nouă specializare.
 Am fost student(ă), dar nu am finalizat studiile (retras sau exmatriculat).
Anul obţinerii Bacalaureatului ________________
Număr de ani în regim bugetat la o instituţie de învăţământ de stat din România
_________ .
Traiectoria şcolară în învăţământul superior2:
Perioada

Instituţia de învăţământ

Absolvent

studiilor

superior

DA / NU

Data,

Număr ani urmaţi
Buget

Taxă

Semnătura,

1

Se bifează situaţia sau situaţiile în care se află candidatul.
Se completează de cei care au fost / sunt studenţi în anii anteriori

2
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