Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Római Katolikus Teológia Kar
Römisch-Katholisch-Theologische Fakultät
Faculty of Roman Catholic Theology

REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare
a examenului de admitere
nivel master
al Facultății de Teologie Romano-Catolică

1

Elaborarea textului:

Redactat
Verificat
Avizat juridic

Numele și prenumele
Magda Kopacz
Ioan Vik

Funcția
Secretar șef
Decan

Data
20.12.2020.

Semnătura

Aprobări și avizări:
Aprobat

În ședința Consiliului Facultății din data de 28.01.2021.

Documente modificatoare:
1

REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII având în vedere , HS nr.
BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2021-2022,
17907/14.12.2020 privind
Regulamentul de admitere al
Universității Babeș-Bolyai
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Introducere:
Admiterea la Facultatea de Teologie Romano-Catolică - nivel master - se organizează în
conformitate cu Regulamentul de admitere al universităţii Babeş-Bolyai pentru anul
universitar 2021-2022, conform OM nr. 6102 din 15.12.2016, cu modificările și completările
ulterioare,

aprobat

în

baza

Hotărârii

Senatului

Universității

Babeș-Bolyai

nr.

17907/14.12.2020.

A. Condiții generale privind organizarea admiterii:
1. Admiterea se organizează
– pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat în învăţământul de zi cu frecvenţă;
– pe locuri cu taxă în învăţământul de zi cu frecvenţă.
Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor
de şcolarizare stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 737/2020. Locurile în regim cu taxă se
stabilesc de către Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” la propunerea Consiliului Facultății de
Teologie Romano-Catolică.
2. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot participa absolvenții cu
diplomă de licenţă, indiferent de anul absolvirii programului de licență 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.
Centrul de Cooperări Internaționale și facultățile sunt în măsură să ofere informații legate de
admiterea cetățenilor străini.
3. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe specializări din
Universitatea Babeş-Bolyai sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la
o singură specializare pe locuri finanţate de la bugetul de stat. Candidatul poate fi admis la cel
mult două programe de studii concomitent. El trebuie să opteze pentru acea specializare la
care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în
original. Termenul de depunere a actelor în original la Facultatea de Teologie RomanoCatolică este 28 iulie 2021 respectiv 15 septembrie 2021.
4. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe
locuri finanţate de la bugetul de stat, care decid să facă şi o a doua specializare şi sunt
declaraţi admişi la această nouă specializare, pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat
numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de
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studiu cu subvenţionare de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare este
parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi efectuată cu
finanţare de la bugetul de stat, în urma reuşitei la concursul de admitere pe loc bugetat.
Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor din anul I. În cazul în care aceștia au fost
exmatriculaţi ori s-au retras de la studii de pe loc bugetat, pentru a deveni studenți trebuie
să susțină concurs de admitere.
Finantarea 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.
5. Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular (conform art. 4.) în care declară
pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de master la
buget. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale,
falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepsește cu
închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situațiile
prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat.
6. Absolvenţii, cu diplomă de licenţă/master a învăţământului superior de stat şi particular,
au dreptul să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, pe celelalte locuri
aprobate, după cum urmează:
a. dacă prima specializare a fost urmată în regim bugetat, cea de a doua specializare va fi în
regim cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel de
stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim bugetat, în urma reuşitei pe loc bugetat la
concursul de admitere. În ambele situaţii candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie
răspundere (în fişa de înscriere) perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat
pe durata primei specializări.
7. Studenţii cu taxă de la instituţiile de învăţământ superior de stat care au fost admişi în anii
precedenţi se pot prezenta la concursul de admitere în vederea trecerii în regim fără taxă, în
limita numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, urmând a fi înmatriculaţi în anul I de
studiu.
8. Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de
candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare.
9. Mediile generale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la facultatea, specializarea menţionată de candidat în cererea de înscriere.
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B. Desfăşurarea concursului de admitere
I. Activităţi pregătitoare
Admiterea este coordonată de Comisia de Admitere 2021.
Oficiul Permanent al admiterii oferă pe tot parcursul anului informaţii privind admiterea în
facultate. Informaţii în legătură cu admiterea se pot cere la numerele de telefon:
+40-264-590.715 (Secretariat)
+40-264-430.688 (Fax)
şi la adresa de email:
rocateo@ubbcluj.ro
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Ioan Vik
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se organizează de Oficiul Permanent al
Admiterii, sub coordonarea Comisiei de admitere.

II. Criterii şi repere generale de admitere:
1. La nivel master media minimă de admitere este 6 (șase). În cazul notelor obţinute din alte
ţări, dacă documentele de absolvire au fost recunoscute şi echivalate conform legii, notele
sau punctele vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România, conform
reglementărilor ministerului de resort.
2. Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere nu pot fi înscrişi
la concursul de admitere la acele specializări care iau în considerare astfel de repere.

III. Înscrierea candidaţilor şi concursul:
1. Specializările la care se organizează admitere sunt:
- Consiliere pastorală - în limba maghiară (2 ani, cu frecvenţă);
- Teologie romano-catolică pastorală aplicată - în limba maghiară la Alba Iulia, (2 ani, cu
frecvenţă).
2. Criterii de selecţie pentru toate specializările:
- Media de la examenului de licenţă – cu pondere 50% în media finală;
- Interviu despre motivație – cu pondere 50% în media finală. Candidaţii vor susţine interviul
în momentul înscrierii.
3. Criterii de departajare pentru toate specializările:
- Media de la examenul de licență.
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4. Calendar admitere sesiunea iulie 2021:
Înscrierea candidaţilor: 12-23 iulie 2021 (în zilele lucrătoare între orele 9-14).
(Candidaţii vor susţine interviul în momentul înscrierii.)
Afişarea rezultatelor: 26 iulie 2021.
Confirmarea locurilor: 27-28 iulie 2021.
Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie 2021.
5. Calendar admitere sesiunea septembrie 2021:
Înscrierea candidaţilor: 6-13 septembrie 2021 (în zilele lucrătoare între orele 9-14).
(Candidaţii vor susţine interviul în momentul înscrierii.)
Afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2021.
Confirmarea locurilor: 14-15 septembrie 2021.
Afişarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2021.
Nu se organizează înscrieri, probe de concurs după data legal stabilită de facultate.
6. Pentru înscrierea la concursul de admitere facultatea percepe, potrivit legii, taxe de
admitere de la candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de
organizare), în cuantumul lor fiind incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor
depuse în termen legal. Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere şi taxa de
procesare. Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale
Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi
copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de
învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru
aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe
taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac
excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care
sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).
În cazul candidaților proveniți din centrele de plasament, Senatul Universității Babeș-Bolyai
poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de școlarizare finanțate de la
bugetul de stat.
La Facultatea de Teologie Romano-Catolică pentru aspectele organizatorice şi de comunicare
se percepe taxa de procesare de 30 RON, taxă care nu este supusă scutirilor şi nu este
returnabilă. Taxa de admitere se plăteşte la înscriere. Candidaţii care conform legii sunt
scutiţi de plata taxei de admitere vor prezenta actele doveditoare. Taxa este de 70 RON.
Taxa de admitere (70 RON) se plăteşte o singură dată pentru un domeniu.
6

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021–2022 este de 2.500 RON.
7. Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevări stabilite
de către Senatul Universităţii Babeș-Bolyai. La înscriere candidatul este obligat să declare
numărul anilor de studiu în care a mai ocupat loc bugetat la Universitatea Babeş-Bolyai sau
la o altă instituţie de învăţământ superior.
8. Pentru înscriere, candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură
proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. După încheierea perioadei de
înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi
modificate.
9. În cazul în care un candidat la admiterea în învăţământul universitar este declarat admis la
cel mult două specializări, acesta poate opta pentru păstrarea (dobândirea) calităţii de
student pentru ambele specializări. Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul
stabilit de facultate („confirmare”), dacă ocupă locul pe care a fost admis, prezentând în
cazul ocupării unui loc bugetat diploma de bacalaureat/atestatul în original și diploma de
licență/atestatul în original.
10. În cazul retragerii de pe un loc bugetat după începerea anului universitar, se va considera
că studentul a consumat un an din statutul bugetat.
11. Candidații admiși pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul
I, să încheie un contract de studii universitare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de
școlarizare. În cazul solicitării retragerii de la studii, printr-o cerere scrisă și înregistrată la
secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. De asemenea, taxa
achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat va
fi returnată.
12. Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student dobândită prin
concurs sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea
descrescătoare a mediilor astfel:
a. cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat
admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate;
b. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar.
13. Confirmarea locului se face personal, iar candidatul admis în învăţământul universitar va
depune un dosar cu următoarele acte:
a. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în
original;
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b. diploma de licență sau atestat de echivalare și suplimentul de diplomă, ambele în original
c. este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de
circulaţie internaţională. Sunt valabile atestatele lingvistice eliberate de facultăți și
certificatele din Anexa 1.
d. certificatul de naştere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului
original prezentat de student sau copie legalizată;
e. adeverinţă medicală tip (în original);
f. două fotografii tip 3 cm/4 cm;
g. contractul de studii universitare.
OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu
certificarea conformității cu originalul de către persoana desemnată din cadrul fiecărei
facultăți.

IV. Rezolvarea contestaţiilor
1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a
facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil,
menţionându-se data şi ora afişării se vor afişa aceste rezultate şi pe site-ul facultăţii
(https://rocateo.ubbcluj.ro) precum și pe pagina oficială de facebook ale facultății.
2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
a. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi;
b. Media finală (generală) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică, cu două
zecimale (fără rotunjire) a notelor finale obţinute la toate probele de concurs şi menţionate
în borderouri;
c. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul
Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi
pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi
celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările
concursului). Listele se vor afișa codificat. Se va menţiona, pe lângă cele precizate la cap. IV
art.1, în mod obligatoriu, termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
3. Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de
admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de
comisia de contestație pe facultate. Comisia de contestație va afişa la loc vizibil rezolvarea
acestora în termen de 24 de ore. În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezolvarea
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contestaţiei sau consideră că rezolvarea nu are temei legal, acesta se poate adresa comisiei
de contestație pe universitate.
4. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de
contestație pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii,
rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât
prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final
nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.

V. Dispoziţii finale
1. Facultăţile vor depune înainte de afişarea rezultatelor la Rectoratul Universităţii listele
finale cu candidaţii admişi în anul universitar, date după care nu se mai admit modificări.
Retragerile şi glisările ulterioare se rezolvă după mecanismele valabile în cazul celor
înmatriculaţi. Aceste liste vor fi semnate şi de preşedintele Comisiei de Admitere pe
Universitate şi vor constitui actul de bază pe care se va opera înmatricularea.
2. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile şi regulamentele
anterioare.
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Anexa 1.
ECHIVALAREA CERTIFICATELOR LINGVISTICE
PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE DE MASTER
LIMBA ENGLEZĂ
Cambridge PET for SCHOOLS (Preliminary English Test) B1
Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate) B1, B2, C1
IELTS (International English Language Testing System) (4-9) B1, B2, C1, C2
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B1 (57-86), B2 (86109), C1 (110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minim 275, Reading:
minim 275, Speaking: minim 120, Writing: minim 120
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English
Language Skills Assessment) – minim 25 de puncte
LCCI – JETSET (Level 4, 5, 6) B1-C2, minim 25 de puncte
LCCI – EfB – Level 1, 2, 3 B1-C2
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) B1-C2
ECL B1-C1
LIMBA FRANCEZĂ
DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1-C2
DELF (Diplôme d’études en langue française) B1-B2
TCF (Test de connaissance du français) B1-C2
TEF(Test d’évaluation du français) B1-C2
LIMBA GERMANĂ
DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz) B2
ŐSD (Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch)
Goethe-Zertifikat B1, B2
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)
ZMP (Goethe Zertifikat C1)
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
ZOP (Goethe Zertifikat C2)
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+
TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2-C1
LIMBA ITALIANĂ
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) B1-C2
CELI 2, 3, 4, 5 (Certificazione della lingua italiana) B1-C2
LIMBA SPANIOLĂ
DELE B1-C2
LIMBA CHINEZĂ
HSK – certificate eliberate de Institutul Confucius
•

Atestate eliberate de către Departamentul de Limbi Străine Specializate și de către
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri.

•

Certificate eliberate de Centrele ALPHA și LINGUA ale UBB B1-C2.
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•

Atestate eliberate de universităţile din cadrul Consorţiului Universitaria (Universitatea
Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Universitatea Bucureşti, Academia de Studii Economice
București, Universitatea de Vest Timişoara), Consorțiului Universităților Clujene sau
altor consorții din care Universitatea Babeș-Bolyai face parte.

•

Atestate eliberate de universităţi din străinătate cu care Universitatea Babeș-Bolyai
are semnate acorduri de cooperare.

•

Diplomă de licență emisă de o facultate de litere care atestă absolvirea unui program
într-o limbă străină de circulație internațională.

•

Diplomă care atestă absolvirea unui program de studii complete într-o limbă de
circulație internațională în cadrul Universității Babeș-Bolyai, în cadrul Consorțiului
Universitaria, Consorțiului Universităților Clujene sau altor consorții din care
Universitatea Babeș-Bolyai face parte.
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Anexa 2.
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere
la Facultatea de Teologie Romano-Catolică,
în condițiile suspendării activităților didactice față în față

Având în vedere că situația la nivel național și local impune menținerea măsurilor luate
pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2, printre care și suspendare
activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul de
admitere a Facultății de Teologie Romano-Catolică se completează cu următoarele
prevederi, aplicabile până când situația va permite reluarea activităților față în față:
1. Sesiunile de admitere nivel master, atât iulie, cât și septembrie, se vor desfășura după
calendarul propus inițial și aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.
16765/09.11.2020.
2. Înscrierea candidaților se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe
platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de
admitere semnate (unde este cazul) și scanate. Documentele originale vor fi prezentate în
format fizic la începutul anului universitar, cu excepția situațiilor în care, din motive
obiective și bine întemeiate, acesta nu pot fi depuse fizic la începerea anului universitar, caz
în care depunerea lor se poate face până cel târziu la începerea sesiunii de examene
corespunzătoare primului semestru. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4
cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. 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
semnarea fișei de înscriere. Candidații își exprimă acordul privind procesarea datelor cu
caracter personal prin bifarea căsuței dedicate pe platforma de înscriere.
3. Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau
diplomă echivalentă acesteia;
- diploma de licență sau atestat de echivalare și suplimentul de diplomă, ambele în original;
- certificatul de naștere;
- carte de identitate;
12

- adeverință medicală tip;
- dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
4. Forma de examinare pentru fiecare ciclu şi program va fi specificată de facultatea
organizatoare.
5. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi
încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o
modalitate comunicată de facultate. Contractul anual de studii se completează în Academic
Info, se semnează olograf și se reîncarcă scanat de către student până la data de 1 octombrie
2021 pe platforma electronică desemnată de Universitatea Babeș-Bolyai. Documentele
originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar, cu excepția
situațiilor în care, din motive obiective și bine întemeiate, acestea nu pot fi depuse fizic la
începerea anului universitar, caz în care depunerea lor se poate face cel târziu la începerea
sesiunii de examene corespunzătoare primului semestru (17 ianuarie 2022). Dacă studentul
a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plății taxei de
școlarizare. Netransmiterea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului
dobândit prin concurs.
6. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale
Regulamentului de admitere al Universității Babeș-Bolyai și a Facultății de Teologie RomanoCatolică.
7. Atunci când situația la nivel național și local se va modifica și va permite reluarea activităților
didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, aplicându-se
integral Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și a Facultății de Teologie
Romano-Catolică.
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