CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia
pe platforma admiterii.
Nedepunerea pe platformă a contractului de studiu şi/sau nedepunerea la secretariat a documentelor
originale din dosarul de candidatură și a contractului de studiu, în format fizic, până la începerea anului
universitar, duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
Perioada de confirmare pentru sesiunea iulie 2021.
 27 iulie – 28 iulie 2021, confirmarea locului de către candidații admiși pe locurile bugetate, SAU
cei admiși la taxă care doresc să fie luați în calcul la redistribuirea locurilor de la buget. Candidații
admiși la taxă care doresc redistribuirea, trebuie să bifeze și cererea de redistribuire, dacă doresc
să fie redistribuiți la buget. De asemenea, și candidații care se regăsesc “în așteptare” pe listele
inițiale, trebuie să bifeze cererea de redistribuire, dacă doresc să fie redistribuiți la buget sau pe
locuri cu taxă
 29 iulie 2021, confirmarea locului pentru candidații care au glisat în sus în urma redistribuirii, fiind
admiși la buget sau schimbă statutul din “în așteptare” în admis la buget sau cu taxă
Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face și dovada plății taxei de
școlarizare (prima rată sau taxa integrală). Prima rata la studiile de licență este de 600 RON. Dacă se
plătește taxa integral se obține o reducere de 10%, valoarea de plată fiind 2.160 RON. Plata se face pe
platforma admiterii sau la caseria CU a UBB din Resita.
În urma clasificării studenților aceștia pot obține unul din cele trei statute
1. ADMIS la BUGET
Descărcarea documentului Contract de studii universitare – învățământ cu frecvență + Declarație
consimțământ, disponibil ȋn aplicația de ȋnscriere la Pasul 4 – Confirmare Admitere.
Contract de studii universitare – învățământ cu frecvență + Declarație consimțământ completate și
semnate se încarcă ca un singur document în platforma de admitere.
Pentru candidații care au fost admiși la o alta specializare decât prima din lista lor de optiuni, se va
selecta butonul Confirmare, bifa „Doriti redistribuire” și selecta butonul Confirm. Aceasta oferă șansa ca
după redistribuire să glisați la prima opțiune.

2. ADMIS cu TAXA
Descărcarea documentului Contract de studii universitare – învățământ cu frecvență + Declarație
consimțământ, disponibil ȋn aplicația de ȋnscriere la Pasul 4 – Confirmare Admitere.
Contract de studii universitare – invatamant cu frecvență + Declarație consimțământ completate și
semnate se încarcă ca un singur document în platforma de admitere.

Pentru candidații care au fost admiși pe un loc cu taxa, se va selecta butonul Confirmare, bifa „Doriti
redistribuire” și selecta butonul Confirm. Aceasta oferă șansa ca după redistribuire să glisați la o opțiune
mai favorabilă din lista de opțiuni, inclusiv cu finanțare de la BUGET.
Achitarea primei rate sau integral a taxei de școlarizare prin metodele descrise mai sus. În cazul în care
veți fi redistribuit pe un loc de la buget, taxa de școlarizare platită se returnează.

3. IN ASTEPTARE
Candidații „ȋn așteptare” care doresc sa rămână ȋn concurs pentru etapa 2, care are loc la 29 iulie,
selectează butonul Confirmare în aplicația de ȋnscriere, bifeaza „Redistribuire” și apoi butonul Confirm.
Candidații aflați în așteptare vor rămâne în concurs pentru toate specializările din lista lor de opțiuni
(indiferent de specializarea la care se regăsesc în lista de așteptare) doar dacă efectuează acest pas.

