
         

Concursul Emil Racoviţă - Anunţ

Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai şi Organizaţia Studenţilor 
pentru Natură doresc să vă aducă la cunoştinţă desfaşurarea Concursului Emil Racoviţă. 
Concursul reprezintă o testare echivalentă examenului de admitere la facultate noastră. Cu alte 
cuvinte, celor mai buni elevi care se prezintă pentru a-şi testa cunoştinţele, li se va oferi şansa de 
a face parte din colectivul de studenţi ai facultăţii noastre. Concursul se adresează elevilor de 
clasa a XII-a, pasionaţi de domeniul biologiei.

Înscrierile se pot face la decanatul facultăţii :
– prin e-mail : – cbochis2004@yahoo.com ;
 – corina.rosioru@ubbcluj.ro, persoană de contact: conf. dr. Corina Roşioru ;
– telefonic : la numărul 0264-431858 al Decanatului facultăţii,
până la data de 31 martie 2016, ora 12:00.

La înscriere, candidaţii sunt rugaţi să precizeze: 

*numele şi prenumele, 

*data şi locul naşterii, 

*localitatea şi liceul de la care provin, 

*domiciliul stabil, 

*seria şi numărul buletinului (cărţii de identitate), 

*o modalitate de contactare (telefon şi e-mail), 

*specializarea sau specializările în ordinea dorită, 

*linia de studii (română sau germană) la care doresc să fie înscrişi în eventualitatea reuşitei la 
concurs,

*pachetul de discipline ales pentru concurs (clasele IX+X sau XI+XII, conform tematicii de 
concurs).



         
Pentru înscrierea la concurs este necesară achitarea unei TAXE DE PROCESARE în valoare de 
50 RON. Această taxă se poate achita la ORICE oficiu poştal, în contul :

COD FISCAL 4305849
COD IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX
cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj cu menţiunea : pentru Facultatea de Biologie şi 
Geologie reprezentând TAXĂ DE PROCESARE.

Concursul se va desfăşura sâmbătă, 2 aprilie 2016, la sediul Facultăţii de Biologie şi Geologie 
din str. Clinicilor nr. 5-7 (Amfiteatrul de Zoologie), între orele 12:00-14:00.

Candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi cu o oră înainte de începerea concursului, pentru 
legitimare şi repartizarea pe săli. Vor avea asupra lor buletinul (cartea) de identitate, o 
adeverinţă eliberată de către liceul de la care provin, prin care se atestă că sunt elevi în clasa a 
XII-a, sau o copie xerox după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii din anii anteriori) şi 
chitanţa cu care s-a achitat taxa de procesare.

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte. Concurenţii care 
obţin cel puţin 60 de puncte au dreptul să opteze (fără altă probă de concurs), în ordinea 
rezultatelor, pentru locuri în anul I la specializările:
Biologie, linia română
Biochimie, linia română
Ecologie şi protecţia mediului, linia română
Ecologie şi protecţia mediului, linia germană
Biotehnologii industriale, linia română

Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul facultăţii și la afişierul facultăţii, cel târziu după 
10 zile de la desfăşurarea concursului.

Condiţiile ocupării acestor locuri sunt următoarele:
– obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2016 (sau într-un an anterior);
– confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada 18-25 iulie 2016.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi(inclusive pentru consultatrea tematicii de concurs):

www.bioge.ubbcluj.ro (secţiunea de Anunţuri şi noutăţi)

În cazul în care există neclarităţi apelaţi cu încredere la persoanele de contact din cadrul facultăţii
sau la adresa contact@ospn.ro sau pe pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/OrganizatiaStudentilorpentruNatura .
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