




Cuprins
De ce UBB?  

Centrul Universitar UBB din Reșița

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Ș�ințe Economice și Ges�unea Afacerilor 

Facultatea de Ș�ințe Pol�ce, Administra�ve și ale Comunicării

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Facultatea de Psihologie și  Ș�ințe ale Educației

Departamentul pentru Pregă�rea Personalului Didac�c

Erasmus

Liga Studenților din CUUBBR

Centrul de învățare 

Stațiunea de cercetare Danubius din Coronini 

Cazare - complex cămin - can�nă

Servirea mesei

Timp liber



De ce UBB?
• Cea mai mare universitate românească;

• Cea mai veche ins�tuție de învățământ superior din România;

• Cea mai performantă universitate din România - luând în

considerare prezența și poziționarea în cele mai relevante 

clasamente internaționale ale universităților;

• Găzduiește circa 49.500 de studenți înmatriculați la programe

de studii de nivel licență, masterat sau doctorat;

• Ins�tuție de învățământ cu caracter mul�cultural.



Viitorul tău este aici! 

Învățământ la o nouă dimensiune! 



Tradiţia învăţământului tehnic reșiţean

50 ani de 
învățământ tehnic

250 ani de 
industrie



Studii de licență 
4 ani, limba română, învăţământ cu frecvenţă

 Inginerie mecanică - 60 locuri bugetate și cu taxă

Electromecanică - 50 locuri bugetate și cu taxă

Informa�că aplicată în inginerie electrică - 30 locuri bugetate și cu taxă

Informa�că industrială - 30 locuri bugetate și cu taxă



Studii de masterat 
2 ani, limba română, învăţământ cu frecvenţă

 

Studii de doctorat 
3 ani, limba română, învăţământ cu 

frecvenţă și frecvență redusă 

 

Concepția și testarea sistemelor mecanice - 60 locuri bugetate și cu taxă

Sisteme electromecanice avansate - 30 locuri bugetate și cu taxă

Inginerie mecanică - locuri bugetate și cu taxă

CALENDAR GENERAL ADMITERE
Sesiunea I: 11 – 28 iulie  2022
Sesiunea II: 12 – 22 septembrie 2022

Studii de licență 
4 ani, limba română, învăţământ cu frecvenţă

 



Adresă: 
 
Universitatea Babeș-Bolyai,
 
Facultatea de Inginerie din Reșița
 
P-ța. Traian Vuia 1-4, 320085 Reșița 
 
Corp B

Contact:
h�ps://eng.ubbcluj.ro
h�ps://eng.ubbcluj.ro/?page_id=141 

Tel. +40 730 583 012 
Email:  admitere.eng@ubbcluj.ro



Contact:
h�ps://eng.ubbcluj.ro
h�ps://eng.ubbcluj.ro/?page_id=141 

Tel. +40 730 583 012 
Email:  admitere.eng@ubbcluj.ro

DAAR – ul nostru pentru tine 
Departamentul de Administrarea Afacerilor Reșița



Studii de licenţă  
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani

învăţământ la distanţă, 3 ani

Studii de masterat 
învăţământ cu frecvenţă, 2 ani

 Marke�ng și comunicare în afaceri - 50 locuri bugetate și cu taxă
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii - 50 locuri bugetate și cu taxă
Exper�ză contabilă și evaluarea firmei - 50 locuri bugetate și cu taxă

Marke�ng (IF) -75 locuri bugetate și cu taxă
Economia comerțului, turismului și serviciilor - 60 locuri bugetate și cu taxă
Contabilitate și informa�că de ges�une - 75 locuri bugetate și cu taxă

Marke�ng (ID) -75 locuri cu taxă



De ce studii economice la Reşiţa?

• Vei face parte dintr-o comunitate academică mare;
• Vei beneficia de aceleaşi facilități precum studenții din Cluj-Napoca şi celelalte 
extensii universitare ale UBB;
• Burse de performanță, burse de merit;
• Taxe avantajoase;
• Resursă umană de calitate;
• Oportunități Erasmus+;
• Stagii de prac�că ce au ca scop valorificarea aplica�vă a cunoș�nțelor;

Informaţii suplimentare

P-ța Traian Vuia, nr. 1-4
Reșița, Caraș-Severin, Corp C

h�ps://econ.ubbcluj.ro/admitere/2022/iulie/admitere-licenta.php
www.facebook.com/DAAResita

+40 730 583 027

daniela.stepan@econ.ubbcluj.ro
daniela.stepan@ubbcluj.ro

Studii de masterat 
învăţământ cu frecvenţă, 2 ani

 
CALENDAR GENERAL ADMITERE
Sesiunea I: 11 – 28 iulie  2022
Sesiunea II: 12 – 22 septembrie 2022





În prima etapă trebuie să depui o scrisoare de mo�vație.
În etapa a doua te ierarhizăm pe liste în funcție de media de la BAC.

Administrație publică europeană - 50 de locuri la buget și cu taxă

Studii de masterat 
învăţământ cu frecvenţă, 2 ani, limba română

Studii de licență
învățământ cu frecvență, 3 ani, limba română

Administrație publică - 50 de locuri la buget și cu taxă

Administrație publică - 75 de locuri cu taxă

învăţământ la distanţă, 3 ani, limba română



De ce să alegi FSPAC?
Fiindcă �mpul tău este mult prea important pentru a fi pierdut pe ac�vități care nu îți 
maximizează șansele de a te angaja și de a performa în domeniul administrației publice.

Ai întrebări? Contactează-ne! 
Te putem ajuta cu informațiile de care ai nevoie pentru 
un proces de admitere fără emoții.

P-ța Traian Vuia, nr. 1-4 Reșița, Caraș-Severin, Corp A
karina.vinu@fspac.ro
karina.vinu@ubbcluj.ro
+40 730 583 050 (telefon)
+40 374 810 716 (fax)

CALENDAR GENERAL ADMITERE
Sesiunea I: 11 – 28 iulie  2022
Sesiunea II: 12 – 22 septembrie 2022

Misiunea de la nivel LICENȚĂ
- formarea de specialiş� în administraţia publică, cu pregă�re superioară, relevantă pentru 
domeniul ş�inţelor administra�ve.

Misiunea de la nivel MASTERAT
- formarea de specialiș� în administrația europeană, prin aprofundarea domeniului și 
dobândirea de competențe și abilități specifice și necesare unei cariere relevante conform 
cerințelor ins�tuțiilor publice și standardelor europene.



Fii schimbarea pe care 
vrei să o vezi în lume!



Adresă: 
 
Universitatea Babeș-Bolyai,
 
Facultatea de Inginerie din Reșița
 
P-ța. Traian Vuia 1-4, 320085 Reșița 
 
Corp B

Contact:
h�ps://eng.ubbcluj.ro
h�ps://eng.ubbcluj.ro/?page_id=141 

Tel. +40 730 583 012 
Email:  admitere.eng@ubbcluj.ro

Asistența socială te invită să înțelegi misiunea de a ajuta oamenii să descopere ceea ce este valoros în ei și 
în cei din jurul lor, dincolo de prejudecăți, și să găseș� căi alterna�ve de rezolvare a problemelor cu care se 
confruntă. Alături de pregă�rea academică, asistența socială oferă resurse de dezvoltare personală și 
experiență prac�că prin implicarea în ac�vitatea unor ins�tuții publice și private cu profil social.

Specialiș�i în asistență socială și consiliere oferă îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, 
grupurilor, comunităților și organizațiilor ca feedback la dificultăţile personale și sociale, ajută clienții să 
dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile -suport necesare pentru a răspunde problemelor 
apărute din cauza șomajului, săraciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și 
delincvent, problemelor familiale sau de altă natură.

P-ța Traian Vuia, nr. 1-4
Reșița, Caraș-Severin, Corp B

Tel: +40 730 583 014
daniela.borca@ubbcluj.ro
h�ps://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/das/
h�ps://socasis.ubbcluj.ro 

Asistență socială - 60 de locuri la buget și cu taxă

Studii de licenţă  
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani

Managementul serviciilor de asistență socială - 50 de locuri la buget și cu taxă

Studii de masterat 
învăţământ cu frecvenţă, 2 ani
 

CALENDAR GENERAL ADMITERE
Sesiunea I: 11 – 28 iulie  2022
Sesiunea II: 12 – 22 septembrie 2022



Contact:
h�ps://eng.ubbcluj.ro
h�ps://eng.ubbcluj.ro/?page_id=141 

Tel. +40 730 583 012 
Email:  admitere.eng@ubbcluj.ro

S - M - S
Sport - Mișcare - Sănătate

THE FUTURE IS OURS



Studii de licenţă
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, limba română
Educație fizică și spor�vă - 50 de locuri la buget și cu taxă 

Studii de masterat
învăţământ cu frecvenţă, 2 ani, limba română
Educație fizică școlară și ac�vități extracurriculare - 30 de locuri la buget și cu taxă

Vrei să te defineș� în primul rând ca om 
înainte de a fi specialist în domeniul educației fizice? 

Vrei să te descoperi, să-ți cunoș� potenţialul, limitele?

We have NO LIMITS



h�ps://econ.ubbcluj.ro/admitere/2022/iulie/admitere-licenta.php
www.facebook.com/DAAResita

+40 730 583 027

daniela.stepan@econ.ubbcluj.ro
daniela.stepan@ubbcluj.ro

Suntem aici:

P-ța Traian Vuia, nr. 1-4, Corp C
Reșița, Caraș-Severin

Tel: +40 730 583 017 
floren�na.babin@ubbcluj.ro

h�ps://sport.ubbcluj.ro/licenta/
h�ps://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/efs/ 

CU NOI POȚI SĂ TE REDESCOPERI

CALENDAR GENERAL 
ADMITERE

Sesiunea I: 11 – 28 iulie  2022
Sesiunea II: 12 – 22 septembrie 2022





Contact

P-ța Traian Vuia, nr. 1-4
Reșița, Caraș-Severin, Corp C

maria.vilsan@ubbcluj.ro
+40 730 583 030

h�ps://psiedu.ubbcluj.ro
h�ps://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/dse/

Studii de licenţă
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, limba română
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - 50 de locuri la buget și cu taxă 

Studii de masterat
învăţământ cu frecvenţă, 2 ani, limba română
Management educațional - 30 de locuri la buget și cu taxă



VREI SĂ DEVII CADRU DIDACTIC?
Avem soluția pentru tine: DPPD
Pentru a deveni cadru didac�c este obligatorie parcurgerea celor două forme de 
pregă�re (psihopedagogică, didac�că, prac�că și pregă�rea de specialitate)

Licență + Nivel I DPPD (modul I – inițial)
Masterat + Nivel II DPPD (modul II - aprofundare)

Detalii 



OPORTUNITĂȚI DE MOBILITĂȚI

h�ps://cci.ubbcluj.ro

YOUR TICKET  TO THE  WORLD



h�ps://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/das/
h�ps://socasis.ubbcluj.ro 

P-ța Traian Vuia, nr. 1-4
Reșița, Caraș-Severin, Corp B

deian.ardeljan@ubbcluj.ro

Viața de student înseamnă 
mult mai mult!

















DIRECTORAT

Tel.: +40 374 810 705
Fax: +40 374 810 712

E-mail: centru.resita@ubbcluj.ro

h�ps://www.ubbcluj.ro/ro/
h�ps://resita.extensii.ubbcluj.ro

h�ps://www.facebook.com/UniResita
h�ps://www.instagram.com/ubbresita




