Universitatea Babeș-Bolyai 					
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării extensia Bistrița
Admitere iulie 2018 
Fișă de înscriere

Cod identificare dosar
          
						
Sectiunea I.1. Date personale ale candidatului
Numele de familie la naștere  (din certificatul de naștere)



Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)



Prenumele 


Inițialele tatălui/mamei


CNP


Data nașterii 
Anul 


Luna 


Ziua 

Locul nașterii 
Țara de origine


Județul 


Localitatea 

Sexul 


Starea civilă 


Starea socială specială


Cetățenia 
Actuală 


Alte cetățenii 


Cetățenii anterioare, dacă este cazul

Naționalitatea 
(poate să nu fie declarată)

Etnia 
(poate să nu fie declarată) 

Domiciliul stabil 
Țara 


Județul 


Orașul/Comuna/Satul


Adresa(strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector)

Actul de identitate/ Documentul de călătorie
Seria 


Numărul 


Eliberat de 


Data eliberării


Perioada de valabilitate

Alte date personale ale candidatului
E-mail 


Telefon personal


Telefon contact

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități
Se bifează numai de persoane aflate în această situație, pe bază de documente


Sectiunea I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu 

Instituția unde a absolvit


Țara 


Județul 


Localitatea


Profilul / Domeniul


Durata studiilor liceale



Anul absolvirii


Forma de învățământ (Zi/Seral/FR/ID)

Datele de
identificare ale diplomei
Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalenta pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)


Seria


Numărul


Emisă de


Anul emiterii


Numărul foii matricole care însoțește actul de studii

Alte observații (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate
Vizarea / Recunoașterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale/ CNRED/ Direcția cetățeni străini din MECI) Nr./Seria act de recunoaștere/ echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED)































Sectiunea I.3.b. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ universitar)






Studii universitare absolvite
Țara


Județul


Localitatea


Denumirea instituției de învățământ superior


Facultatea


Domeniul / Profilul


Programul de studii / specializarea


Titlul obținut


Forma de învățământ (ZI/FR/ID/Seral)


Forma de finanțare (buget/taxă)


Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)


Anul absolvirii

Datele de identificare ale actului de studii
Tipul - Denumirea (diploma/diploma de licență/ echivalenta/ diploma de master)


Seria


Numărul


Emitentul


Anul emiterii


Supliment de diplomă/Foaia matricolă care însoțește actul de studii

Alte observații
Vizarea/Recunoașterea diplomei prezentate(DGRIAE - acorduri bilaterale/CNRED) Număr/ Seria act de recunoaștere/ echivalare (eliberat de DGRIAE/ CNRED)







Data,
Semnătura,

____/_____/2018

____________________



	

Sectiunea II. Opțiunea candidatului

Ordinea preferințelor pentru o anumită specializare (Administrație Publică, Leadership în Sectorul Public, Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Publicitate, Științe Politice, Servicii și Politici de Sănătate, Media Digitală), formă de învățământ (cu frecvență, la distanță) și linie de studiu (română, maghiară, engleză, germană), exprimată în această secțiune din fișa de înscriere, are prioritate în raport cu media.
Ordinea opțiunilor rămâne definitivă, neputând fi modificată după semnarea și predarea, de către candidat, a fișei de înscriere.
În cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări, dar, la una dintre ele, nu trece de Etapa I, respectiva opțiune nu va fi luată în considerare, restul opțiunilor rămânând valide și păstrându-și ordinea.
Orice schimbare a tipului de loc ocupat în urma concursului de admitere (trecerea de la o specializare la alta, trecerea de la o formă de învățământ la alta, trecerea de la o linie de studiu la alta) se va face automat, în cadrul redistribuirilor, respectându-se opțiunea candidatului, exprimată în fișa de înscriere.

Se completează codurile aferente opțiunilor, în ordinea dorită, în cifre și litere.
(ex: pentru Administrație Publică, linia română, cu frecvență, indiferent de buget sau taxă, se completează „1 / UNU”)

Specializarea
Linia de studiu / limba de predare
Învățământ cu frecvență
Învățământ la distanță (ID)


Buget/taxă
DOAR taxă*
Taxă
Administrație Publică
Română



*rubrică destinată doar candidaților care au mai fost admiși pe un loc bugetat și au urmat un an universitar, la nivel licență

Rezultate obținute la examenul de bacalaureat (în cifre și litere)

Media generală la examenul de bacalaureat




Nota obținută la examenul de Limba și Literatura Română
(proba scrisă)



Nota obținută la examenul de Limba și Literatura Maternă
(proba scrisă)


Cea mai mare notă obținută la o probă scrisă 
(excepție Limba și Literatura Română)



A doua cea mai mare notă obținută la o probă scrisă
(excepție Limba și Literatura Română)




Pregătirea anterioară a candidatului
Subsemnatul/subsemnata, ___________________________________________________________________, identificat(-ă) cu CNP _________________________, având C.I. seria ___, numărul __________, candidat(-ă) la programele de studii ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, declar, pe proprie răspundere, după cum urmează:
până în prezent, NU am mai fost înscris la nicio altă facultate la nivel licență / master. 

am parcurs anul I de studiu la specializarea _____________________________ din cadrul Facultății _____________________________________________________________________________, Universitatea _______________________________, la forma de finanțare _______________.
Subsemnatul(a) ........................................................................................................................................, 
declar pe proprie răspundere, cunoscând reglementările juridice prevăzute de Art. 292 din Codul Penal, privind falsul în declarații, că informațiile oferite sunt corecte și reale. 
Am luat la cunoștință că, dacă nu voi confirma locul obținut, până în data de 26 iulie 2018, voi pierde acest loc. Am luat la cunoștință că, în eventualitatea declarării mele ca admis(ă), confirmarea calității de student este validată prin depunerea diplomei de bacalaureat în original și prin achitarea primei rate din taxa de școlarizare (dacă este cazul). 
Declar că am citit, înțeles și completat în cunoștință de cauză prezenta fișă de înscriere. 

Data,
Semnătura,

____/_____/2018

___________________

Scrisoare de motivație

ADMIS


RESPINS




Secretar,


______________

