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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă)
la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020,
anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai
Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 19.05.2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr.
195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea
răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la
suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online,
Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050
din 10.12.2019 şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel
licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al
Universităţii Babeş-Bolyai Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 se
modifică cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere din 2020, dacă situația la
nivel național nu va permite reluarea activităților față în față.
Prezentul regulament specific se aplică pentru concursul de admitere 2020 (nivel licenţă) la
Facultatea de Matematică şi Informatică.
1.

Perioada de admitere: Calendarul va fi anunţat ulterior în funcţie de calendarul stabilit pentru
examenul de bacalaureat.

2.

Criterii de selecţie: Criteriul de selecţie: media de admitere.
Media de admitere se calculează după formula:
Media de admitere = 1/4 * Media generală Bacalaureat + 3/4 * Nota de la bacalaureat la
disciplina de Matematică sau Informatică
NOTĂ:
 nota de la bacalaureat de la disciplina Matematică poate fi aleasă de candidaţii
absolvenţi de la orice profil la care s-a susținut această probă.
 nota de la bacalaureat de la disciplina Informatică poate fi aleasă de candidaţii
absolvenţi cu diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializările
Matematică – Informatică și Ştiinţe ale naturii.
 Pentru candidații care nu au susținut la bacalaureat probă din disciplina Matematică sau
Informatică, media de admitere se calculeaza înlocuind Nota de la bacalaureat la
disciplina de Matematică sau Informatică cu Media din liceu de la disciplina
Matematică calculată pe durata celor 4 sau 5 ani de liceu (pentru învățământul la seral).

Dacă această medie nu este mai mare sau egală cu 5.00, candidatul nu este înscris în
concurs.
Candidaţii cu rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale de Matematică,
Informatică sau Astronomie şi Astrofizică, precum şi concursul Mate-Info UBB sunt declaraţi
admişi cu media 10 (conform listei A din Anexa 2 – Facilităţi). De asemenea, Facultatea de
Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele şcolare
mai sus menţionate ce provin de la clase cu profilul Matematică-Informatică, unele avantaje la
concursul de admitere, conform facilităţilor din Anexa 2 – Facilităţi.
*Note importante
a. Opţiunea de a beneficia de facilităţi nu se mai poate activa/modifica după încheierea
înscrierilor.
b. Candidaţii care au obţinut distincţiile din categoriile A, B, C din Anexa 2 – Facilităţi pe
timpul studiilor liceale beneficiază de aceste facilităţi la maximum trei concursuri de
admitere consecutive după absolvirea liceului şi numai o singură dată la înscrierea la
Facultatea de Matematică şi Informatică.
c. Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă a învăţământului superior din România se supun
aceloraşi criterii de selecţie ca şi ceilalţi candidaţi.
3.

Criterii de departajare:
Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:
i. Media generală de la bacalaureat.
ii. Nota de la disciplina Matematică (de la orice profil) sau disciplina Informatică de la
bacalaureat (profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică și Ştiinţe
ale naturii), la alegerea candidatului. Pentru acei candidaţi care nu au nota de mai sus se va
lua în calcul Media din liceu de la disciplina Matematică calculată pe durata celor 4 sau 5
ani de liceu (pentru învățământul la seral).
iii. Media de la disciplina Matematică din liceu calculată pe durata celor 4 sau 5 ani de liceu
(pentru învățământul la seral). Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie
după foaia matricolă din liceu.

4.

Procedura de clasificare:
Sunt declaraţi admişi candidaţii ce au obținut media de admitere cel puțin 5,00 (cinci), situați în
ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile
aprobate de Ministerul de resort.

5.

Reglementări importante
a. Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din
aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor
dosare de ȋnscriere, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu
concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un
candidat nu poate depune mai multe dosare de concurs având ca primă opţiune ȋn lista sa de
opţiuni specializări din cadrul aceluiași domeniu. Un candidat admis poate beneficia de
finanţare prin granturi de studiu pentru un singur program de studiu/specializare.
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b. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la
buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost
admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat –
fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de
subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prelabil fără taxă.
Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor admişi anterior pe un loc bugetat care au fost
exmatriculaţi sau s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se
derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu
presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă
situație, cu exceptia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.
c. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţa/absolvire a învăţământului de stat sau particular,
au dreptul să se prezinte la admiterea în cadrul unei noi specializări. În această situaţie,
candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, în fişa de înscriere, numărul de ani
în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Perioadele în care a fost student se
declară prin completarea Anexei 5.
d. Pentru studiile universitare de licenţă organizate în într-o limbă străină, candidații trebuie să
posede un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii
sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5
calificative 3 să fie de minim B2. Dacă cadidatul optează pentru mai multe specializări cu
predare într-o limbă străină, el trebuie să aibă certificat de competenţă lingvistică pentru
fiecare specializare din lista sa de opțiuni. De asemenea, candidaţii care au limba germană
ca limba maternă sau au absolvit cel puţin 8 clase cu predare în limba germană (fapt ce
trebuie dovedit prin certificatul de absolvire al ciclului gimnazial, foaia matricolă
corespunzătoare ciclului gimnazial sau celui liceal sau acte echivalente) nu trebuie să
prezinte un certificat de competență lingvistică pentru germană.
e. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu
diplomă de bacalaureat/atestatul/adeverința de bacalaureat precum și cetățeni români și
cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de bacalaureat obținute în
statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și
metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. La înscrierea la
concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a
prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul
ministerului (C.N.R.E.D.) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la
concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv
în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
f. Candidaţii din Republica Moldova (care au diploma de bacalaureat obţinută în România)
trebuie să facă dovada cetăţeniei moldovene, în cazul în care candidează pe locurile special
alocate pentru ei. Candidaţii din Republica Moldova precum şi alţi etnici români (cu
diploma de bacalaureat în ţările respective) pot candida, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
români, pe locuri cu taxă. La înscrierea la concurs, aceşti candidați au obligația de a
prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul
ministerului (C.N.R.E.D.).
g. Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de bacalaureat
din ţările respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la
facultate NUMAI la Centrul de Cooperări Internaţionale din UBB.
h. Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de Facultate, în
conformitate OM. 6000/15.10.2012, modificată prin OM. 3359/2013, şi reglementările
universităţii.
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6.

Procedura de atribuire a locurilor
Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu
respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. Procedura de
atribuire a locurilor se găseşte în Anexa 1. După stabilirea rezultatului final nu se admit
contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

7.

Procedura de înscriere:
Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe
platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere
al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019
semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care
urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.
Documente scanate necesare pentru înscriere:
1. Fișă tip de înscriere (Anexa 1 generată de aplicația de preînscriere online);
2. Diplomă/atestat/adeverință de bacalaureat (dacă diploma de bacalureat nu a fost
eliberată până în momentul înscrierii) și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de
foaie matricolă);
3. Certificat de naștere;
4. Carte de identitate;
5. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de
Rectoratul universităţii) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu
condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidaţii ce optează
pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă
candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină,
el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.
6. Adeverință medicală tip cu specificarea „apt” pentru studii universitare / înscrierea la
facultate;
7. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru
candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament;
8. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care
beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. In cazul
ȋn care diploma nu este ȋn limba română, se va depune şi traducerea autorizată a
acesteia ȋn limba română.
9. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor
depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 3) din care să
rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
10. Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în
sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele
universitare;
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11. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pentru candidaţii care doresc să urmeze o a
doua facultate;
12. Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
13. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare).

8.

Taxe
În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea
participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:


Taxa de procesare în cuantum de 50 RON se percepe pentru aspectele organizatorice şi
de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, 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, sunt proveniţi din Casele de Plasament
(candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere şi de
concurs).



Taxa de înscriere în cuantum de 250 RON. 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), a Bibliotecii
Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice, Botanice.

Taxele se achită prin Platforma de Admitere prin transfer bancar, sau internet banking. In caz de
retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se
returnează.
Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
9.

Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu Ordine ale
Ministerului de resort emise până la data concursului de admitere.

Calendarul examenului de admitere la facultate, sesiunea iulie 2020
Calendarul examenului de admitere, nivel licență, va fi anunțat după ce Ministerul Educaţiei
și Cercetării va anunța calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2020.

Decan,
Prof. dr. Anca Andreica
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Anexa 1
Procedura de atribuire a locurilor
a. Afişarea listei cu candidaţii declaraţi admişi, clasificaţi în ordinea mediilor, cu specificarea
specializărilor, liniilor de studii şi formelor de finanţare, precum şi a celor aflaţi pe lista de
aşteptare sau respinşi.
b. Confirmarea locului obţinut, prin următoarele acţiuni:
Etapa I de confirmări:
1) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate îşi confirmă locul prin completarea, semnarea
contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. În caz
contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc la o
specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.
2) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă îşi confirmă locul prin achitarea primei rate a
taxei de școlarizare, prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea pe
platforma admiterii a contractului de studiu și a dovezii plăţii primei rate a taxei de
şcolarizare. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a
obţine un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.
3) Candidaţii în așteptare ce doresc să participe în continuare la concurs trebuie să confirme în
aplicație acest lucru prin bifarea bifei corespunzătoare “Doresc să particip la glisare”. În
caz contrar ei sunt eliminați din concurs.
În urma neconfirmării locului se realizează o nouă ierarhizare în ordine strict descrescătoare a
mediilor, în funcţie de opţiunile formulate.
c. Afişarea listei după Etapa I de confirmări cu candidaţii declaraţi admişi, clasificaţi în ordinea
mediilor, cu specificarea specializărilor, liniilor de studii şi formelor de finanţare, precum şi a celor
aflaţi pe lista de aşteptare sau respinşi.
Etapa II de confirmări:
1) Dacă în urma etapei I de confirmări NU se produce o schimbare a tipului de loc ocupat,
acesta se consideră implicit confirmat din etapa I.
2) Dacă în urma etapei I de confirmări un candidat trece de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat
în cadrul aceleași specializări la care a fost admis anterior, locul nou obţinut se confirmă
prin completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat corespunzător noii
forme de finațare şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii, (taxa plătită în etapa I se
returnează la începerea anului universitar). În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
3) Dacă în urma etapei I de confirmări un candidat trece la o specializare aflată mai în faţă în
fişa de înscriere a candidatului locul nou obţinut se confirmă prin completarea, semnarea
contractului de studiu de către candidat corespunzător noii specializări şi încărcarea acestuia
pe platforma admiterii, respectiv dacă locul este cu taxa pe lîngă contractul de studiu se
încarcă și dovada achitării primei rate a taxei de școlarizare. În caz contrar, candidatul
pierde locul obţinut.
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4) Candidaţii din așteptare (din prima listă), declaraţi admişi după etapa I de confirmări pe
locuri bugetate îşi confirmă locul prin completarea, semnarea contractului de studiu şi
încărcarea acestuia pe platforma admiterii. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
5) Candidaţii din așteptare (din prima listă), declaraţi admişi după etapa I de confirmări pe
locuri cu taxă îşi confirmă locul prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare, prin
completarea. semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea pe platforma
admiterii a contractului de studiu și a dovezii plăţii primei rate a taxei de şcolarizare. În caz
contrar, candidatul pierde locul obţinut.
d. Afişarea rezultatelor finale.
Notă importantă:
1) Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la un termen care se va anunta.
Nedepunerea acestora la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
2) Locurile bugetate eliberate după data afişării rezultatelor finale se ocupă de către candidaţii
admişi pe locuri cu taxă, la aceeaşi specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu
condiţia îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și depunerii la dosar a diplomei de
bacalaureat în original la începerea anului universitar
3) Candidaţii declarați respinşi după afișarea rezultatelor finale (care au obținut cel puțin
media de admitere 5) pot solicita să ocupe un loc cu taxă (alocat unei specializări din
domeniul matematică) eliberat prin retrageri ale altor candidaţi declaraţi iniţial admişi.
Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.
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Anexa 2 – Facilităţi
Pentru candidaţii care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare sau la alte concursuri
naţionale şi internaţionale, precum şi pentru cei care provin din clase de profil real sau profil
militar, se acordă facilităţile mai jos menţionate.
Candidaţii pot opta, la înscriere, pentru facilităţile mai jos menţionate. Candidaţii care au
obţinut distincţiile de mai jos pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile menţionate la
categoriile A – C într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului şi numai o singură
dată la înscrierea la Facultatea de Matematică şi Informatică.
Categoria A – nota 10 pentru media finală. Media de admitere este 10.
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin o participare la faza internaţională
sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune) la faza naţională a
Olimpiadelor şcolare de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică şi
Tehnologia Informaţiei (Seţiunea C#) în unul din ultimii patru ani de studiu.
 Cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune) la faza finală a Olimpiadei Naţionale
de Matematică pentru Şcolile/Secţiile cu predare ȋn limba maghiară în clasele IX-XII în
unul din ultimii patru ani de studiu.
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care s-au clasat între primele 20 de poziţii la faza
internaţională a concursului Nemes Tihamér Informatika Verseny, secţiunea Programare.
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune
la faza finală a concurului Central European Olympiad in Informatics sau la faza finală a
Balcaniadei de Matematică sau Informatică.
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau
Menţiune la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) organizat de Facultate la secţiunea
Matematică sau Informatică.
Categoria B – nota 10 pentru 2/3 din media finală. Media de admitere se calculează ca: 2/3 *
10 + 1/3 nota la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică (conform notei de mai
jos) SAU nota la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 1 şi 2 de mai jos)
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin o participare la faza naţională a
Olimpiadelor şcolare de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică şi
Tehnologia Informaţiei (Seţiunea C#), în clasele IX-XII.
 Cel puţin o participare la faza finală a Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru
Şcolile/Secţiile cu predare ȋn limba maghiară în clasele IX-XII în unul din ultimii patru
ani de studiu.
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care s-au calificat la faza internaţională a
concursului Nemes Tihamér Informatika Verseny - secţiunea Programare.
NOTĂ: Sunt eligibili pentru Categoria B și candidații calificați în anul școlar 2019-2020 la faza
națională a olimpiadelor școlare mai sus menționate. Calificarea la faza națională se dovește
printr-o adeverință eliberată de către Inspectoratul Județean Școlar.
Categoria C – nota 10 pentru 1/3 din media finală. Media de admitere se calculează ca:
1/3 * 10 + 2/3 * nota la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică (conform notei
1 şi 2 de mai jos) SAU nota la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 3 de mai
jos)
 Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la
faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare naţionale de Matematică, Astronomie şi
Astrofizică, Informatică şi Tehnologia Informaţiei (Seţiunea C#) în clasele IX-XII.
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Categoria D - Una din mediile de mai jos:
Nota de la concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 3 de mai jos)
Sau
2/3 * nota de la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) (conform notei 3 de mai jos) + 1/3
nota bacalaureat de la disciplina Matematică sau disciplina Informatică (conform notei 1 şi 2
de mai jos)

NOTĂ:
1) nota de la bacalaureat de la disciplina Matematică poate fi aleasă de candidaţii absolvenţi cu
diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică –
Informatică sau profilul militar (filiera vocaţională).
2) nota de la bacalaureat de la disciplina Informatică poate fi aleasă de candidaţii absolvenţi cu
diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică –
Informatică.
3) nota de la Concursul „Mate-Info UBB” (2019) poate fi folosită de absolvenții de liceu din
acest an ce au participat la acest concurs anul trecut (ca elevi de clasa a XI-a) sau de
absolvenții anului trecut care nu au folosit această notă în admiterea de anul trecut.
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Anexa 3 – Declaraţie privind studiile universitare efectuate în
sistemul universitar de stat din România
Declaraţie
Subsemnatul(a) ______________________________________1, înscris(ă) la examenul de
admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai, sub sancţiunea
Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele2:

 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 superior 3:
Perioada
studiilor

Instituţia de învăţământ superior

Absolvent

Număr ani urmaţi

DA / NU

Buget

Taxă

Data,

Semnătura,

__________________

______________________

1

Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
Se bifează situaţia sau situaţiile în care se află candidatul.
3
Se completează de cei care au fost / sunt studenţi în anii anteriori.
2
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