
ANUNȚURI IMPORTANTE! 

 

Sesiunea de examene este în perioada 24 mai - 6 iunie, iar cea de restante în perioada 7 – 13 

iunie. În aceste perioade dvs. trebuie să susțineți toate examenele pe care le aveți (cele de an III și 

restante din anul I si II). După data de 13 iunie NU vă mai puteți prezenta la nici un examen.  

 Până în data de 20 mai trebuie să aveți ratele de școlarizare integral achitate și toate examenele 

restante trecute în contract. Vă rog sa-mi trimiteți dovada plații pe email (damian@fspac.ro). Am 

rugămintea sa achitați în Academic Info. 

Informații licență: 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 8.06.2021 – 22.06.2021 

EXAMENUL SCRIS ONLINE: 28-29.06.2021  

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ONLINE:  1-2.07.2021 

Aplicația de înscriere la licență /disertație se găsește la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/  

Cu mai multe detalii voi reveni în momentul în care va fi funcțională platforma de înscriere. 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU SITUAȚIA NEINCHEIATĂ: 

Studenții din anul III care au minim 30 de credite, dar mai au examene restante,  trebuie să-și 

facă prelungire de studii sau vor fi exmatriculați. Prelungirea de studii se face pe două semestre. Aceștia 

nu vor achita taxă de școlarizare, doar examenele restante trecute în contract, înainte de fiecare 

sesiune.  

Perioada de depunere online  a cererilor de prelungire de 

studii/transfer/reînmatriculare/întrerupere studii se depun la secretariat în perioada 30.08-10.09.2021. 

Cererile nedepuse în termen NU se mai aprobă. 

Studenții aflați în una dintre aceste situații, trebuie să fie cu taxele de școlarizare și plata 

restanțelor  la zi (să nu fie debitori). 

Studenții aflați în situația de reînmatriculare, odată cu depunerea cererii de reînmatriculare 

trebuie sa achite taxa de 300 Ron (taxă de reînmatriculare) și prima rată de școlarizare din anul 

universitar 2021-2022. 

Studenții care solicită transfer la Învățământul la distanță, trebuie sa achite 200 Ron ( taxă 

transfer) și prima rată de școlarizare al anului universitar 2021-2022. 

 Împreună cu cererea veti atașa și chitanța (dacă este cazul). Toți studenții care se regăsesc într-

una din aceste situații trebuie să trimită email secretarei de care aparține în perioada 23-27 august 

pentru a primi modelul de cerere și instrucțiuni referitoare la taxe, dacă este cazul. 
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