
 

Confirmarea locului (semnarea contractului de școlarizare) se va face online  
Candidații admiși pe locuri bugetate la două programe de studii pot confirma locul bugetat la o 

singură specializare.  

 

 
-  Dosarul candidaţilor care au fost admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat  trebuie să fie completat cu: 

1. actul de studii în original (diploma de bacalaureat / adeverința), înainte de începutul anului universitar 

2. taxa de înmatriculare 130 lei 

- Dosarul candidaţilor admişi pe locuri cu taxă trebuie să fie completat cu: 

1. actul de studii în original (diploma de bacalaureat / adeverința) - în cazul neprezentării acestuia, copia 

trebuie însoțită de o adeverință eliberată de instituția care deține originalul. 

2. taxă de confirmare a locului - 20% din valoarea taxei anuale de şcolarizare - de 800 lei pentru toate 

programele de studii cu excepția programul de studiu Istoria și teoria artei  unde taxa este de 520 lei. 

3. taxa de înmatriculare 130 lei 

 

 

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE 



 

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA     

ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2020 

 

Confirmarea locului (semnarea contractului de școlarizare) se va face online cu 

următoarele precizări : 
 

 

(1) Studenţii admişi şi înmatriculaţi la studii în anul I, în urma concursului de admitere, vor fi clasificaţi pe 

locurile bugetate sau cu taxă, după cum urmează:  

a) pe locurile finanţate de la bugetul de stat trec primii clasați, în limita locurilor bugetate. Pentru a fi 

înmatriculaţi aceștia achită taxa de înmatriculare și transmit online (pe Google Classroom) contractul de școlarizare 

în perioada stabilită de universitate după care vor fi înmatriculați. Înainte de începutul anului universitar, 

studenții admiși depun la secretariat diploma de bacalaureat și contractul de școlarizare în original. 

 b) pe locuri cu taxă trec următorii clasaţi, în ordinea mediilor descrescătoare şi a locurilor rămase libere conform 

capacităţii de școlarizare. Pentru a fi înmatriculaţi, aceștia achită taxa de înmatriculare precum și 20% din 

valoarea taxei anuale de şcolarizare, completează și semnează contractul de școlarizare, îl scanează și îl încarcă 

documentul în Google Classroom, după care vor fi înmatriculați, cu obligația depunerii originalului până la 

începutul anului universitar.  

c) Candidaţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la mai multe universităţi trebuie să 

opteze pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca prin prezentarea dosarului cu actele în original 

până la începerea activității didactice, şi să depună contractul de școlarizare în original. Neprezentarea diplomei 

de bacalaureat sau a adeverinţei în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 

2020, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea 

locului finanţat de la bugetul de stat. Adeverinţa cu rezultatele de la examenul de bacalaureat este valabilă doar 

pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2020. 

 


