Regulamentul concursului de cunoștințe organizat de către
Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai
Art. 1. (1) Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează concursul
de cunoștințe (Concurs) la disciplinele Matematică sau Economie (la alegere);
(2) Concursul se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a și a XII-a sau absolvenţilor din
promoţiilor anterioare;
(3) Concursul are caracter opţional în vederea înscrierii la concursul de admitere în cadrul Facultăţii
de Business.
Art. 2. (1) Scopul Concursului este de a verifica cunoștințele la matematică sau economie (la alegere)
ale persoanelor interesate;
(2) În plus, acest Concurs, oferă posibilitatea candidaților de a fi admiși la Facultatea de Business pe
baza rezultatului obținut. Astfel, dacă nota obținută este minimum 6,00 (șase), candidatul poate opta,
conform Regulamentului de admitere al Facultăţii de Business pentru calcularea medie de admitere
pe baza uneia dintre următoarele formule:
 100% nota de la Concurs, dacă nota obținută este minim 9,00 (nouă);
 70% media de la bacalaureat + 30% media de la Concurs, dacă nota obținută este minim 6,00
(șase);
 100% media de la bacalaureat, în cazul în care candidatul la Concursul de admitere la
Facultatea de Business nu doreşte utilizarea rezultatului obţinut la Concurs;
(3) Alegerea metodei de calcul a mediei de admitere se face de către candidat, în baza Regulamentului
de Admitere la Facultatea de Business, cu ocazia înscrierii la concursul de admitere.
Art. 3. (1) Înscrierea candidaților la Concurs se face prin completarea formularului disponibil pe siteul facultății: http://tbs.ubbcluj.ro/conc-mate-ec/;
(2) Fiecare candidat trebuie să aleagă una dintre cele două discipline ale Concursului (matematică
sau economie) la care dorește să participe.
Art. 4. Pentru a sprijini candidații în pregătirea lor pentru Concurs, Facultatea de Business
organizează o sesiune de instruire/pregătire. Sesiunea de instruire se desfăşoară la sediul Facultății
de Business (strada Horea nr. 7, Cluj-Napoca), data și ora fiind afișate pe pagina web a concursului
(http://tbs.ubbcluj.ro/conc-mate-ec/).
Art. 5. (1) Concursul se va desfășura conform calendarului afișat pe site-ul facultății, la sediul
Facultății de Business (str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca);
(2) Durata Concursului este de 90 de minute;
(3) Forma de examinare pentru disciplina Matematică: probleme propuse pentru rezolvare precum şi
test grilă cu o singură variantă corectă de răspuns;
(4) Forma de examinare pentru disciplina Economie: întrebări teoretice și practice de tip grilă cu o
singură variantă corectă de răspuns;
(5) Subiectele vor fi formulate de către Comisia de organizare a Concursului, pe baza tematicii afișate
pe pagina web a facultăţii.
Art. 6. Corectarea lucrărilor se va face de către Comisia de evaluare stabilită de către Consiliul
Facultății de Business.
Art. 7. (1) Rezultatele vor fi afișate pe pagina web a Facultății de Business (www.tbs.ubbcluj.ro);
(2) Eventualele contestații se pot depune în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, la
secretariatul Facultății de Business sau la adresa de email secretariat@tbs.ubbcluj.ro;
(3) În urma soluționării contestațiilor, se vor afișa listele finale cu rezultatele obținute în urma
Concursului.
Art. 8. (1)În vederea identificării candidaţii la Concurs vor avea asupra lor un act de identitate;
(2) Intrarea în sălile de Concurs se face cu o jumătate de oră înainte de începerea Concursului.
Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business din data de 22 februarie 2017

