
CRITERII DE ADMITERE 
 

Criteriile de admitere sunt aceleaşi atât la forma "învăţământ cu frecvenţă" cât şi la forma de 

"învăţământ la distanţă".  
 

Criterii de selecţie: 

 criteriul 1: eseu scris, datat şi semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, 

care va primi calificativul admis/respins. Tematica şi detaliile privind eseul sunt 

prezentate în Anexa 4 a prezentului Regulament; Eseul constituie probă de 

admitere. 

 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, fără a depăşi nota 10.  
 

Criterii succesive de departajare în caz de medii egale: 

 criteriul 1: Nota la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat, impusă în 

funcţie de profilul liceului absolvit; 

 criteriul 2: Nota la proba scrisă de limba şi literatura maternă de la examenul de 

bacalaureat. 

 

Criterii suplimentare: 

 

Candidaţii care se vor prezenta la concursul organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor în cursul lunii aprilie sau mai 2016 vor beneficia de un punctaj, care se 

va adăuga la media generală de bacalaureat. Acest punctaj reprezintă 5% din nota obţinută la 

concurs. Nota maximă la concurs este 10, iar nota minimă pentru acordarea punctajului este 

5.  
 

Candidaţii care au obţinut în anii şcolari 2014/2015 şi 2015/2016 premii sau menţiuni la 

Olimpiadele şcolare judeţene, care au continuitate la o fază naţională, respectiv la concursul 

organizat de către linia maghiară de studii a facultăţii - Concursul de Consultanţă în Afaceri 

al Liceenilor, beneficiază de acordarea următorului punctaj, adăugat la media generală de 

bacalaureat: 

-  premiul I,    0,25 puncte, 

-  premiul II,   0,20 puncte, 

-  premiul III,  0,15 puncte, 

 -  menţiune,    0,10 puncte. 
 

Se acceptă numai Olimpiadele de: Economie, Matematică, Informatică, discipline economice, 

tehnologii (economic şi administrativ, turism şi alimentaţie publică), socio-umane 

(economic). La înscriere este obligatorie prezentarea diplomei în original şi depunerea unei 

copii legalizate. Se ia în calcul rezultatul la o singură olimpiadă. 
 

 

Pentru studiile universitare de licenţă, organizate într-o limbă străină (engleză sau franceză), 

admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu 

admis/respins. Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele 

candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele 

comisiei de admitere pe universitate. La această probă, se pot recunoaşte certificatele de 

competenţă lingvistică, nivel B2, de la Centrele Lingua sau Alpha ale Universităţii Babeş-

Bolyai, precum şi certificatele de competenţă lingvistică prezentate în Anexa 3 a 



Regulamentului de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, de către comisia de admitere a 

facultăţii. 
 


