
Universitatea Babeş-Bolyai  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor  Departamentul Administrarea Afacerilor, Sfântu Gheorghe 
0267- 352 807  str. Stadionului nr.14, Sfântu Gheorghe  http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/ 

 

1/2 

 

ADMITERE  2018/2019 -  MASTERAT 
 

SPECIALIZĂRI  

Nivel MASTERAT - Domeniul Management 

 specializarea Managementul Dezvoltării Afacerilor (MDA) 

2 ani, zi (română) 
 

(manual pentru examen scris: http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/masterat.php) 

REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE 

 

MASTERAT 

Specializare 

Nr. Locuri 

Buget Taxă Total 

Managementul Dezvoltării Afacerilor 

(zi, linia română) 
30 20 50 

 

ACTE NECESARE ADMITERII 

 un dosar plic în care se vor prezenta actele necesare pentru înscriere 

 diploma de licenţă sau adeverinţă tip, din care rezultă că a promovat examenul licenţă, în original 

 foaia matricolă, nivel licenţă, în original 

 diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original  

 certificatul de naştere în original 

 certificatul de căsătorie în copie simplă (unde este cazul schimbării de nume) 

 adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie  

 3 (patru) fotografii tip buletin de identitate (3x4), color, mat 

 copie simplă de pe Carte de identitate 

 certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie, eliberat de Centrul Lingua, pentru a face dovada cunoaşterea limbilor de 

circulaţie internaţională, prevăzute în planurile de învăţământ ale specializării pe care candidaţii intenţionează să o urmeze  

(certif. și atestate lingv.acceptate la însc. la masterat https://econ.ubbcluj.ro/documente2015/Certificate_lingvistice_2018.pdf) 

TAXA ADMITERII, TAXA DE ŞCOLARIZARE 

 

- plata taxei de admitere (sub numele candidatului/ei !) se poate face şi prin mandat postal, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-

Bolyai", cu specificaţia (obligatoriu completă): "Taxă admitere pentru Facultatea de Şiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, 

Departamentul Administrarea Afacerilor Sf.Gheorghe" 

- taxa de şcolarizare (3.500 lei) se plăteşte în 4 rate; prima rată (cel puţin 25%  din taxa anuală, 875 lei) se plăteşte până la 

confirmare locului) 

Taxa de admitere (200 lei) =  

Taxa de procesare (50 lei) + Taxa de înscriere (150 lei) 

 

 

Criterii de admitere: 

 media examenului de licenţă - 50 %; 

 nota examenului scris la disciplina Management - 50 % 

http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/masterat.php#C1
http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/taxaadmitere2015.pdf
http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/taxaadmitere2015.pdf
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CALENDARUL ADMITERII 
 

 

 

Sesiunea  
iulie 2018 

Activităţi 

11 – 13 iulie, 
16 iulie  2018 

Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii 

16 iulie 2018 Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi 

17 iulie 2018 Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)  

17 iulie 2018 Susţinerea probei de admitere (examen scris) 

17 iulie 2018 Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere 

18 iulie 2018 Înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de admitere 

19 iulie 2018 Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 

20 iulie 
23-24 iulie 2018 

Confirmarea ocupării locului 

24 iulie 2018 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 

25 iulie 2018 Confirmarea ocupării locului după redistribuire 

27 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 

 
 

 

Sesiunea  
septembrie 2018  
 

Activităţi 

10-11 septembrie 2018  Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii 

11 septembrie 2018 Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi 

11 septembrie 2018 Comunicarea programării susţinerii probei de admitere (examen scris) 

12 septembrie 2018 Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)  

12 septembrie 2018 Susţinerea probei de admitere (examen scris) 

12 septembrie 2018 Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere 

13 septembrie 2018 Înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de admitere 

14 septembrie 2018 Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 

17-18 septembrie 2018 Confirmarea ocupării locului 

20 septembrie 2018 Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 

 


