FACULTATEA DE ŞTIINȚE

CALENDARUL ȘI MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A
CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE LA STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Perioada de înscriere:
 14 -25 iulie, ora 14, 2020, online:
Completează-ți dosarul cu toate actele online
https://admitereonline.utcluj.ro/
Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.



După înscriere fiecare candidat trebuie să-și creeze un cont pe platforma
KnowledgeBase https://kb.cunbm.utcluj.ro/și să verifice accesul în cont.
În data de 26 Iulie 2020 secretarii comisiilor de admitere vor trimite candidaților
link-ul de acces pentru probele de verificare a cunoștințelor interviu, domeniile
Biologie, Ingineria produselor alimentare, Chimie și Matematică și informatică și
test grilă, domeniile Administrarea afacerilor și Management, pe adresele de email completate de candidați în fișa de înscriere, la concursul de admitere la
programele de master.

Proba de verificare a cunoștințelor
27 iulie 2020 Proba de verificare a cunoștințelor se va desfășura online pe platforma
KnowledgeBase https://kb.cunbm.utcluj.ro/, conform planificării afișate. Tematica
probelor de verificare interviu și test grilă se găsește pe site-ul Facultății de Științe
https://stiinte.utcluj.ro/anunturi/admitere-master-2020-2021.html
8-10 Domeniul Biologie
10-12 Domeniul Ingineria produselor alimentare
12-14 Domeniul Chimie
14-16 Domeniul Administrarea afacerilor și Management - Modele teste
https://drive.google.com/drive/folders/1QAmCRx9qSvfc9MEcPdRHkAtAUVs2N
2-L
16-18 Domeniul Matematică și Informatică
• 27 iulie 2020 afişarea rezultatelor
• 28 iulie 2020 depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8-10
Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro
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Confirmarea locurilor
Confirmarea locurilor 28-29 iulie 2020, on-line pe platforma admitere master.
Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma
de admitere (online/OP).
Afişarea rezultatelor finale pentru sesiunea din vară: 30 iulie 2020, ora 22.
Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de
utilizator contractul de studii.
Runda suplimentară de confirmări (dacă este cazul) 24– 28 august 2020
Sesiunea din toamnă 10 – 18 septembrie 2020.
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