Centrul Universitar

UBB din Reșița

ADMITERE

2021

CU

UBB

la Reșiţa
alegerea ta
pentru viitor!

Această broşură prezintă oferta educațională a Universității Babeș-Bolyai în Centrul
Universitar UBB din Reșița.
Informaţii
suplimentare
despre
admitere
se
pot
obţine
pe
pagina
web
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/.
Numărul locurilor de şcolarizare - locuri gratuite (bugetate) şi locuri cu taxă - este comunicat
de către minister şi universitate ulterior redactării acestei broşuri informative.
Responsabilitatea revine Comisiilor de admitere din facultăţi, Departamentului de
Comunicare şi PR şi Oficiilor permanente de admitere.

Licenţă
Domeniul de licenţă
Inginerie Mecanică

Specializări/
Programe de studii
Inginerie Mecanică

Electromecanică
Inginerie Electrică

Calendarul admiterii

Științe Inginerești
Aplicate

Informatică Aplicată În
Inginerie Electrică
Informatică Industrială

12-23
24
26
27-28
29
29
30
6-9
10
11
12-13
13
14
15

Forma de
învăţământ
4 ani, cu
frecvenţă
4 ani, cu
frecvenţă
4 ani, cu
frecvenţă
4 ani, cu
frecvenţă

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

240

60

240

50

240

30

240

30

IULIE
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii, Corp A
Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după
contestații.
Confirmarea locurilor
Redistribuire locuri neocupate
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea rezultatelor finale
SEPTEMBRIE
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii, Corp A
Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după
contestații
Confirmarea locurilor
Redistribuire locuri neocupate
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea rezultatelor finale

Masterat

Domeniul de
masterat
Inginerie Mecanică

Calendarul admiterii

Inginerie Electrică

Doctorat

Specializări/
Programe de studii

Forma de
învăţământ

Concepția şi Testarea
Sistemelor Mecanice
Sisteme Electromecanice
Avansate

2 ani, cu
frecvenţă
2 ani, cu
frecvenţă

12-17
19
20
20-24
24
26-28
29
6-9
10
11
12-13
13
14
15

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

120

60

120

30

IULIE
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii, Corp A
Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după
contestații
Confirmarea locurilor
Redistribuire locuri neocupate
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afișarea rezultatelor finale
SEPTEMBRIE
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii, Corp A
Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după
contestații
Confirmarea locurilor
Redistribuire locuri neocupate
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea rezultatelor finale

Domeniul
de doctorat
Inginerie Mecanică

Tematici
Control Nedistructiv
Dinamica Structurilor

Licenţă

Criterii de selecţie

Scrisoare de motivație - rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
Media aritmetică cu patru zecimale a probelor scrise doi și trei de la examenul de bacalaureat (100%),
la care se adăugă 10% din punctajul obținut la concursul tehnic „Traian Vuia”, dacă candidatul a
obținut cel puțin 6 puncte din cele 10 posibile.

Nota finală nu poate să depășească nota 10.
Candidați care au obținut în ultimii 4 ani premiile I, II, III sau mențiune la faza internațională și/sau
națională a Olimpiadelor școlare obțin media finală de admitere 10.

Masterat

Criterii de selecţie

Media generală a anilor de studiu nivel licență (50%)
Media examenului de licență (50%)
Date de contact:
Pagina web: https://eng.ubbcluj.ro
https://eng.ubbcluj.ro/?page_id=141
Adresa:
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,
Facultatea de Inginerie din Reșița
P-ța. Traian Vuia 1-4, 320085 Reșița
telefon: Tel. 0730583012
email: admitere.eng@ubbcluj.ro

DEPARTAMENTUL
DE ADMINISTRAREA AFACERILOR
REȘIȚA (DAAR)

Licenţă
Domeniul

Specializări/

de licenţă

Programe de studii

Administrarea
Afacerilor
Contabilitate

Marketing

Forma de
învăţământ

Economia Comerțului,
3 ani, cu
Turismului și Serviciilor
frecvență (IF)
(ECTS)
Contabilitate și Informatică
3 ani, cu
de Gestiune (CIG)
frecvență (IF)
3 ani, cu
frecvență (IF)
Marketing (MK)
3 ani, la distanță
(ID)

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

180

60

180

75

180

75

180

75

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

120

50

120

50

120

50

Masterat
Specializări/

Domeniul de masterat
Administrarea
Afacerilor
Contabilitate
Marketing

Programe de studii

Administrarea Afacerilor în
2 ani, cu
Turism, Comerț și Servicii
frecvență (IF)
(AATCS)
Expertiză Contabilă și
2 ani, cu
Evaluarea Firmei (ECEF) frecvență (IF)
2 ani, cu
Marketing și Comunicare în
Afaceri (MCA)
frecvență (IF)

Detalii admitere
https://econ.ubbcluj.ro/admitere/

https://resita.extensii.ubbcluj.ro/daa/#admitere

Telefon: 0730583027

Forma de
învăţământ

DEPARTAMENTUL
DE ADMINISTRAREA AFACERILOR
REȘIȚA (DAAR)

12-16

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

16
16
17
19
19
20-23
24
26-27
29

6-8
8
8
9
9
9
10-11 şi
13
15

Activități
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii (Corp C,
etaj I, Sala C16)
Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
Afişarea rezultatelor inițiale
Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)
Înregistrarea și soluționarea contestațiilor
Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după
distribuirea locurilor
Confirmarea locurilor
Afişarea rezultatelor finale

Licenţă
CRITERII DE SELECȚIE PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII
• Criteriul 1: eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul
înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.
• Criteriul 2: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală
de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se
adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare/speciale, fără a
depăși nota 10.

Calendarul admiterii

I
U
L
I
E

Activități
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii (Corp C,
etaj I, Sala C16)
Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
Afişarea rezultatelor inițiale
Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)
Înregistrarea și soluționarea contestațiilor
Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor
Confirmarea locurilor
Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea rezultatelor finale

12-15

Calendarul admiterii

I
U
L
I
E

15
16
16
19
19
20-23
24
26-27
29

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

6-7
7
8
8
9
9
10-11
15

Activități
Perioada de înscriere online / secretariatul facultăţii (Corp C,
etaj I, Sala C16)
Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi
Culegerea şi înregistrarea observaţiilor
Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de
admitere
Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după
distribuirea locurilor
Confirmarea ocupării locului
Redistribuirea locurilor neconfirmate şi comunicarea
rezultatelor aferente
Confirmarea ocupării locului după redistribuire
Comunicarea rezultatelor finale
Activități
Perioada de înscriere online / secretariatul facultăţii (Corp C,
etaj I, Sala C16)
Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi
Culegerea şi înregistrarea observaţiilor
Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de
admitere
Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după
distribuirea locurilor
Confirmarea ocupării locului
Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere

CRITERII DE SELECȚIE
• Media generală a anilor de studiu nivel licență – 50%
• Media examenului de licență – 25%
• Proba de admitere – 25%

Masterat

Programe de studii
Domeniul de
licenţă

Specializări/
Programe de studii

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

Ştiinţe
Administrative

Administrație Publică

3 ani, cu frecvență
(IF)

180

50

Ştiinţe
Administrative

Administrație Publică

3 ani, la distanță
(ID)

180

75

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

120

50

Specializări/

Domeniul de
masterat

Programe de studii

Forma de
învăţământ

Ştiinţe
Administrative

Administrație Publică
Europeană

2 ani, cu frecvență
(IF)

Licenţă
Calendarul admiterii

12-16
19
I
U
L
I
E

20-21
20-23
24
25
26-27
29

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

6-8
9
10-11
10-11
12
12
13
15

Înscrierea candidaţilor online (sau la secretariatul
FSPAC: Corp A, etajul I)
Afișarea rezultatelor inițiale
Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor,
omisiunilor
Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de
redistribuire on-line (sau la secretariatul FSPAC: Corp
A, etajul I)
Redistribuirea locurilor neocupate
Afișarea rezultatelor după redistribuire
Confirmarea locurilor după redistribuiri on-line (sau la
secretariatul FSPAC: Corp A, etajul I)
Afişarea rezultatelor finale
Înscrierea candidaţilor online (sau la secretariatul
FSPAC: Corp A, etajul I)
Afișarea rezultatelor inițiale
Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor,
omisiunilor
Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de
redistribuire on-line (sau la secretariatul FSPAC: Corp
A, etajul I)
Redistribuirea locurilor neocupate
Afișarea rezultatelor după redistribuire
Confirmarea locurilor după redistribuiri on-line (sau la
secretariatul FSPAC: Corp A, etajul I)
Afişarea rezultatelor finale

PROBE DE ADMITERE LICENŢĂ
Etapa I (eliminatorie):
•

Scrisoare de motivație, redactată în limba programului respectiv, notată cu calificativul
Admis/Respins.

•

În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la mai multe specializări din cadrul FSPAC,
acesta va trebui să depună o scrisoare de motivație distinctă pentru fiecare specializare, redactată în
limba de studiu a programului respectiv.

•

Doar candidații care în urma acestei verificări obțin calificativul Admis vor intra în etapa a II-a de
admitere.

Etapa a II-a:
•

Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu
taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de media examenului de bacalaureat.

•

Locurile neconfirmate de candidații admiși în Etapa a II-a vor fi redistribuite candidaților aflați pe
listele de așteptare, respectând opțiunile exprimate în fișa de înscriere.

Etapa a III-a:
•

Candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista candidaților
respinși.

Masterat
Calendarul admiterii

12-16

I
U
L
I
E

18
20
21-22
21-23
24
25
26-27
29

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

6-8
9
10
11-12
11-12
13
13
14

15

Înscrierea candidaţilor online (sau la secretariatul FSPAC:
Corp A, etajul I)
Interviuri
Afișarea rezultatelor inițiale
Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
Confirmarea ocupării locului on-line (sau la secretariatul
FSPAC: Corp A, etajul I)
Redistribuiri
Rezultate după redistribuiri
Confirmarea ocupării locului după redistribuiri on-line (sau la
secretariatul FSPAC: Corp A, etajul I)
Afişarea rezultatelor finale

Perioada de înscriere online (sau la secretariatul FSPAC: Corp
A, etajul I)
Interviuri
Afişarea rezultatelor inițiale
Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
Confirmarea ocupării locului on-line (sau la secretariatul
FSPAC: Corp A, etajul I)
Redistribuiri
Afișarea rezultatelor după redistribuiri
Confirmarea ocupării locului după redistribuiri on-line (sau la
secretariatul FSPAC: Corp A, etajul I)

Afişarea rezultatelor finale

PROBE DE ADMITERE MASTERAT
• Eseu motivational

https://fspac.online
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/dap/#admitere
Tel: 0730583009

Licenţă
Specializări/

Domeniul de licenţă

Programe de studii

Asistență Socială

19

Calendarul admiterii

19-22
19-22
23
23-27
29
12-16
19
19-22
19-22
23
23-27
29

6-9

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

3 ani, cu
frecvenţă

180

60

Asistență Socială

12-16

I
U
L
I
E

Forma de
învăţământ

non-pandemie
Înscrierea candidaţilor: atât online, cât și la secretariatul facultății:
Corp B, et. III, Sala B34, academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor inițiale, (https://socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Redistribuiri, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

Afișarea rezultatelor după redistribuiri (https://socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor după redistribuiri: online, cât şi Corp B, et.
III, Sala B34, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor finale
pandemie
Înscrierea candidaţilor: atât online, cât și la secretariatul facultății
Corp B, et. III, Sala B34, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Publicarea rezultatelor inițiale (https://socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Redistribuiri (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Publicarea rezultatelor după redistribuiri (https://socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor după redistribuiri: atât online, cât și în
Corpul B, et.III, Sala B34, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor finale
non-pandemie
Înscrierea candidaţilor: atât online, cât și la secretariatul
facultății Corp B, et. III, Sala B34,
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

10
10-13
15
6-9

Afișarea rezultatelor concursului de admitere,
(https://socasis.ubbcluj.ro)

Confirmarea locurilor: atât online, cât şi Corp B, et. III, Sala
B34, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor finale
pandemie
Înscrierea candidaţilor: atât online, cât și la secretariatul
facultății Corp B, et. III, Sala B34,
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

10
10-13

Anunțarea rezultatelor concursului de admitere,
(https://socasis.ubbcluj.ro)

Confirmarea locurilor: atât onlinem, cât și la secretariatul
facultății Corpul B, et. III, Sala B34,
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

15

Afișarea rezultatelor finale

• Scrisoare de motivaţie, notată cu Admis/Respins
• Media de la bacalaureat cu pondere 100% în media finală
de admitere, respectiv 100% media examenului de licență
pentru licențiații care candidează pe locuri cu taxă

Criterii de selecţie

Masterat

Asistență Socială

Calendarul
admiterii

Programe de studii

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

Managementul Serviciilor
de Asistență Socială

2 ani, cu
frecvenţă

120

50

Specializări/

Domeniul de
masterat

12-16

(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

16-19
21

I
U
L
I
E

21-24
29
12-16

Evaluarea dosarelor/proiectelor (socasis.ubbcluj.ro)
Anunţarea rezultatelor după prima fază a concursului de
admitere, (socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor: online, cât şi în Corpul B, et. III, Sala
B34
Afișarea rezultatelor finale
pandemie
Înscrierea candidaţilor: atât online, cât și la secretariatul
facultății (Corp B, et. III, Sala B34),
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

16-19
21
21-24
29

Alte detalii
Tel: 0730583014

non-pandemie
Perioada de înscriere: atât online, cât și la secretariatul
facultății (Corp B, et. III, Sala B34),

6-8

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

Evaluarea dosarelor/proiectelor (socasis.ubbcluj.ro)
Anunțarea rezultatelor după prima fază a concursului de
admitere (socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor: atât online, cât și în Corpul B, et. III,
Sala B34 (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor finale
non-pandemie
Perioada de înscriere: atât online, cât și la secretariatul
facultății (Corp B, et. III, Sala B34),
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

9
10
10-13
15
6-8

Evaluarea proiectelor/dosarelor
Afişarea rezultatelor concursului de admitere,
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

Confirmarea locurilor: online, cât şi în Corpul B, et. III, Sala
B34, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor finale
pandemie
Perioada de înscriere: atât online, cât și la secretariatul
facultății (Corp B, et. III, Sala B34),
(academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)

9
10
10-13
15

Criterii de selecţie

Evaluarea proiectelor/dosarelor (socasis.ubbcluj.ro)
Afişarea rezultatelor (socasis.ubbcluj.ro)
Confirmarea locurilor: atât online, cât și în Corpul B, et.III,
Sala B34, (academicinfo.ubbcluj.ro/admitere)
Afișarea rezultatelor finale

- Media de licenţă – 60%
- Eseu motivaţional – 40%

Este obligatorie deţinerea unui certificat de competenţă lingvistică

Licenţă
Domeniul de
licenţă
Educaţie Fizică
şi Sport

Specializări/
Programe de studii
Educaţie Fizică şi Sportivă

Calendarul admiterii

12-17

I
U
L
I
E

18-19
20-21
22-23
24
24-26
27
27-28
29
12-17
18-20
21
22-24
25
26-28
29
6-7

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

8
9
10
11-12
13-14
15
6-7
8-9
10
11-12
13-14
15

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

3 ani, cu
frecvență (IF)

180

50

non-pandemie
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea datelor
Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
Procesarea datelor
Afișarea rezultatelor
Confirmarea locurilor
Redistribuiri
Confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale
pandemie
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea datelor
Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
Confirmarea locurilor
Redistribuiri
Confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale
non-pandemie
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea datelor
Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
Procesarea datelor, afișarea rezultatelor
Confirmarea locurilor
Redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale
pandemie
Înscrierea candidaţilor online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea datelor
Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
Confirmarea locurilor
Redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale

Criterii de selecţie

Masterat
Programe de studii

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

Educaţie fizică şcolară şi
activităţi extracurriculare

2 ani, cu
frecvență (IF)

120

30

Specializări/

Domeniul de
masterat
Știința Sportului și
Educației Fizice

Calendarul admiterii

12-17

I
U
L
I
E

18-19
20
21-22
23
24-26
27-28
29
12-17
18-20
21
22-24
25
26-28
29
6-7

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

8
9
10-11
11
12-13
14
15
6-7
8-9
10
11-12
13-14
15

non-pandemie
Perioada de înscriere online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea dosarelor
Prezentarea unui eseu academic
Procesarea datelor
Afişarea rezultatelor, contestaţii
Confirmarea locurilor
Redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale
pandemie
Perioada de înscriere online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea datelor
Afişarea rezultatelor, contestaţii
Confirmarea locurilor
Redistribuiri
Confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale
non-pandemie
Perioada de înscriere online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea dosarelor
Prezentarea unui eseu academic
Procesarea datelor
Afişarea rezultatelor, contestaţii
Confirmarea locurilor
Redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale
pandemie
Perioada de înscriere online / secretariatul facultăţii (Corpul
C, parter, Sala C06)
Procesarea datelor
Afişarea rezultatelor, contestaţii
Confirmarea locurilor
Redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuiri
Afişarea rezultatelor finale

Criterii de selecţie

Informaţii suplimentare
https://sport.ubbcluj.ro/licenta/
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/efs/#admitere-2021
Tel: 0730583017

Licenţă
Domeniul de licenţă
Științe ale Educației

Calendarul admiterii

Programe de studii

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

Pedagogia Învățământului
Primar și Preșcolar - PIPP

3 ani, cu
frecvență (IF)

180

60

Specializări/

12-17
I
U
L
I
E

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

19
20
20-23
24
25-27
29

6-7
9
10
11-12
13
14
15

Înscrierea candidaţilor (atât online, cât și la secretariatul
facultății, Corpul C, sala C26)
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare
la înregistrarea datelor
Afişarea rezultatelor inițiale
Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
Afişarea rezultatelor după redistribuire
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea rezultatelor finale

Înscrierea candidaţilor (atât online, cât și la secretariatul
facultății, Corpul C, sala C26)
Afișarea listelor cu candidați înscriși și depunerea contestațiilor
referitoare la înregistrarea datelor
Afişarea rezultatelor inițiale
Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
Afişarea rezultatelor după redistribuire
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea rezultatelor finale

Criterii de selecție licență:
Media de admitere este media examenului de bacalaureat 100%.
Criterii de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. nota de la disciplina “Limba si literatura română“ obtinută la examenul de bacalaureat. În
cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia in considerare media aritmetică a
acestor probe.
2. nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat.

Studii postuniversitare
Domeniul de licenţă
Științe ale Educației

Specializări/
Programe de studii
Pedagogia Învățământului
Primar și Preșcolar – PIPP
(Conversie profesională)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

2 ani, cu
frecvență (IF)

120

https://psiedu.ubbcluj.ro/312-specializari-admitere-psihologie

Masterat
Domeniul de masterat

Calendarul admiterii

Științe ale Educației

Programe de studii

Forma de
învăţământ

Număr de
credite

Capacitate
de
şcolarizare

Management Educațional –
ME

2 ani, cu
frecvență

120

30

Specializări/

12-17
I
U
L
I
E

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

19
22
23-25
26
27
29
6-7
8
10
11-12
13
14
15

Înscrierea candidaţilor (atât online, cât și la secretariatul
facultății, Corpul C, sala C26)
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare
la înregistrarea datelor
Afişarea listelor de admitere
Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
Afişarea rezultatelor după redistribuire
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea listelor finale
Înscrierea candidaţilor (atât online, cât și la secretariatul
facultății, Corpul C, sala C26)
Afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor
referitoare la înregistrarea datelor
Afişarea listelor de admitere
Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
Afişarea rezultatelor după redistribuire
Confirmarea locurilor după redistribuire
Afişarea listelor finale

Criterii de selecție:
50 % media examenului de licență
50% media anilor de studii de licenţă
Criterii de departajare pentru candidații cu
medie egală pe ultimul loc:
1. Media examenului de licenţă
2. Media examenului de bacalaureat

Alte detalii
Secretariat FPSE Reşiţa: Corp C, etaj II, sala C 26
Tel: 0730583030
https://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-master

Postuniversitar
Program de Conversie Profesională

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata: 2 ani (4 semestre)

Calendarul
admiterii
12-17 iulie 2021
6-7 septembrie 2021

Acte necesare pentru înscriere
• fişă de înscriere;
• adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat,
adeverință vizată de inspectorul de specialitate/inspector scolar şi stampila ISJ;
• diplomă de licenţă sau echivalentă, original şi copie;
• foaia matricolă/supliment la diplomă, original şi copie;
• diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau
diplomă echivalentă acesteia, original si copie;
• certificat de naştere, original și copie;
• certificat de căsătorie, original și copie;
• carte de identitate, original si copie;
• trei fotografii tip buletin, color;
• adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează
(de la medicul de familie).
Toate aceste acte vor fi aduse, într-un dosar plic, la prima întâlnire organizată. În timpul procesului de
admitere, vor fi scanate și transmise Comisiei de Admitere, prin intermediul contului creat.
Criterii de selecție pentru admitere
Media examenului de licenţă.
În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de
studii universitare de licenţă.

Carieră didactică

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
este singura structură academică care asigură pregătirea
psihopedagogică, didactică și practică, în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică.

DPPD

Pentru a deveni cadru didactic este obligatorie parcurgerea celor două forme de pregătire
(psihopedagogică, didactică, practică și pregătirea de specialitate).

Nivel I

Licență

Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică Nivel I (licență) se va
realiza online, în perioada admiterii.
La începutul anului universitar următor, candidații trebuie să depună actele
solicitate pentru înscriere la secretariatul DPPD (CUUBBR, Corp C, etaj II).
Pentru înscrierea la Modulul Pedagogic, la confirmarea
locului la facultate se va bifa opțiunea de a urma
cursurile de pregătire pshipedagogică Nivelul I și se vor
încarca pe site Contractul de studii și eseul
motivațional, urmând ca, în cursul lunii octombrie,
dosarul complet să fie adus la secretariatul DPPD
(CUUBBR, Corp C, etaj II).
Acte necesare pentru înscriere
•
•
•
•
•

copie certificat naștere;
copie C. I.;
eseu motivațional;
adeverință medic de familie - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli
contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică;
contractul de studii nivel I completat.
Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică (Nivel I)
se realizează pe baza unui eseu motivaţional.

Cerințe redactare eseu:
• Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice;
• Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care îl recomandă, în opinia sa,
pentru cariera didactică;
• Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vede ca pe o primă
opțiune pentru dezvoltarea sa personală sau ca pe o alternativă;
• Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o
pagină format A4.

Carieră didactică

Programul de pregătire psihopedagogică se realizează pe
două nivele:
• NIVELUL I (inițial);
• NIVELUL II (aprofundare).

Nivel II

DPPD

Masterat

Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică Nivel II (masterat) se va
realiza online, în perioada admiterii.
La începutul anului universitar următor, candidații trebuie să depună actele
solicitate pentru înscriere la secretariatul DPPD (CUUBBR, Corp C, etaj II).

Acte necesare pentru înscriere
•
•
•
•
•

copie adeverință sau certificat absolvire DPPD Nivel I, însoțit de anexă;
copie adeverință sau diplomă licență, însoțită de foaia matricolă;
copie certificat naștere/căsătorie;
copie C.I.;
adeverință medic de familie – care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli
contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
• contractul de studii Nivel II completat.

Oportunități

de mobilități

Your
ticket
to the
WORLD

Servicii
sociale

Informaţii suplimentare
ADMITERE 2021

Centrul Universitar UBB din Reşiţa
Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4
320085, Reşiţa
Caraş-Severin, România

Directorat
Tel.: +40 374 810705
Fax: +40 374 810712
E-mail: centru.resita@ubbcluj.ro
https://www.ubbcluj.ro/ro/
https://resita.extensii.ubbcluj.ro
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/admitere-2021/

