Pasul 1: Se accesează platforma de înscriere: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/
Pasul 2: Vă logați cu credențialele primate pentru emailul institutional/ms Teams
etc. Pentru cei ce nu au cont active, atenție, studenți absolvenți din promoții
anterioare pot să creeze unul de la butonul de sub Autentificare. Studenții din
prelungiri ar trebu să aibă contul încă activ, dacă nu este așa vă rugăm să luați
legătura cu secretariatul facultății.

Pasul 3: Se completează datele personale pentru ca platforma să poată genera
cererea de înscriere la examen.

Vă rugăm să completați TOATE datele conform certificatului de naștere!!!
Dacă aveți două prenume, se trec ambele, cu cratimă între sau fără, cum aparea în certificat.
Dacă părinții au două prenume, la fel, se trec ambele. Atenție, la inițialele prenumelui tatălui,
dacă acesta are două prenume de exemplu Ion-Mihai, inițialele vor fi I.-M. nu I M sau doar I.
Locul nașterii nu este același ca cel de domiciliu în multe cazuri, vă rugăm să îl treceți corect!

Domiciliul se trece cel din buletin.
La categoria Informații academice se selectează pe rând fiecare câmp.
Absolvenții acestui an vor trece: 2020-2021
La foma de învățământ, la nivel licență există doar Învățământ cu Frecvență, se selectează IF.
La master, există atât programe IF (cu frecvență) cât și IFR, Învățământ cu Frecvență redusă adică
specializările Științele nutriției și Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Se bifează acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Se desenează semnătura în câmpul alb, aceasta trebuie să fie cât mai aproape de cea reala.
Vă rugăm nu vă scrieți numele, ci să semnați.

Pasul 4: Se încarcă documentele solicitate

Certificatul lingvistic, actele de studii se încarcă de către secretariat în majoritatea situațiilor.
După încheierea procesului de înscriere, pentru cei pentru care Secretariatul nu deține aceste
acte, vor primi o observație prin care se solicită completarea cu acestea.
Cu toate acestea la butonul ACTE DE STUDII vă rugăm să încărcați documentele pentru care nu
există buton distinct în baza de date: Buletin, Formular 2
Dovada de plată este necesară doar pentru absolvenții din ani anterior, dacă au trecut mai mult
de 3 ani universtari în care puteau susține examenul.
De exemplu
•
•
•

Absolvent în anul universitar 2017-2018, putea susține gratuit în sesiunea 2018, sesiunea
2019 și 2020, pentru sesiunea 2021 trebuie să achite taxa.
Absolvent în anul universitar 2018-2019, putea susține gratuit în 2019 și 2020, 2021 fiind
ultimul an în care mai poate susține gratuit examenul.
Absolvent în anul 2019-2020, putea susține gratuit în 2020, 2021 fiind al doilea an în care
nu trebuie să achite taxa.

Pentru cei interesați de achitarea taxei vă rugăm să luați legătura cu secretariatul la adresa
bioge@ubbcluj.ro

Pasul 5: Înscrierea nu poate să fie încheiată fără lucarea de licență/disertație

Vă rugăm să încărcați și declarația prin care menționați că lucrarea este originală.
Model de declarație pe site!

Pasul 6: Așteaptă feedback din partea Secretariatului. Dosarul poate să fie
actualizat pe tot parcursul perioadei în care este activă platforma dacă se primește
de la secretariat statusul de “Invalid” pentru unul dintre documente.

