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Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la 
LICENȚĂ și DISERTAȚIE 

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ 

 
Aplicația gestionează înscrierea studenților la Examenul de Licență respectiv Disertație. Prin 
intermediul aplicației studenții trimit on-line, secretariatelor facultăților dosarul care conține actele 
necesare înscrierii, dar și lucrarea de licență sau disertație.   

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
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1) Modul pentru studenți  
 

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ 

Pas 1: studentul selectează facultatea 

Pas 2: consultă perioada de depunere a dosarului de înscriere, specifică facultății și specializării 
dorite.  
Specializarea este activă la selectarea în chestionarul de la Pasul 3 numai în perioada de înscriere, 
conform calendarului anunțat de fiecare facultate. 

Pas 3:  prin apăsarea butonului * Mai departe * se deschide formularul de înscriere, pe care 
studentul trebuie să il completeze cu toate cămpurile.  

Dosarul: 

- Conține toate actele conform specificațiilor fiecărei facultăți 
- Poate conține și lucrarea de licență/diserație, dacă facultatea solicită în cerințele afișate pe 

site-ul facultății 
- Toate fișierele sunt arhivate într-o arhivă de tip zip 
- Dimensiune maximă arhivă 100Mb  

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
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Pas 4: după validarea formularului, studentul primește un MESAJ de confirmare. 
 

 

Figure 1:  MESAJ de confirmare înscriere 
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Pas 5: după validarea formularului, studentul primește un EMAIL de confirmare. 
 
 

 

Figure 2: MAIL de confirmare înscriere 
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