UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

MASTER

FACULTATEA DE DREPT

ADMITERE STUDII
FIŞA DE ÎNSCRIERE - ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
forma de învăţământ:
învăţământ cu frecvenţă;
Dosar nr.__________ Data _________________

Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare Dumneavoastră.

ROMÂNI: 108 - I.F. buget, 41 - I.F. taxă

CANDIDEZ PE LOC PENTRU:
(se marchează cu X)

ROMI: 1 buget

Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/ UE/ SEE
Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
Prenumele candidatului
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conform actului doveditor, dacă este cazul)

Prenumele părinţilor:

Tata

Mama

CNP

Sex
M

Actul de identitate/Documentul de călătorie
CI
Seria
Numărul
Tip
Paşaport

Data naşterii (zz/ll/aaaa)
F

Eliberat de

Data eliberării

Data expirării

Locul naşterii
Judeţul

Ţara

Cetăţenia (ţara)

Domiciliul stabil

Localitatea

Naţionalitatea

Urban

Etnia

Limba maternă

Rural

Ţara ............................................................................... Judeţul ..............................................................................................
Localitatea.................................................................. Strada ............................................................................ nr. .......... bl. .............
sc. ....... et. ........... ap. ........... Cod ................ Telefon: ……..........................
E-mail(Vă rugăm să scrieţi adresa email cu MAJUSCULE, să poată fi înregistrată corect):................................................................................................
Opţiuni de admitere, în ordinea preferinţelor, pe specializări
Ordinea preferinţelor
(1- prima, 2 , 3 …8)

Specializări Învaţământ cu frecvenţă (ZI)
CRIMINALISTICĂ

BUGET
TAXA

ŞTIINŢE PENALE

BUGET
TAXA

DREPT EUROPEAN

BUGET
TAXA

DREPTUL AFACERILOR

BUGET
TAXA

Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?
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DA

NU
continuare pe verso

Cerinţe specifice facultăţii
60% media obţinută la examenul de licență (ML)

.

MEDIA LA ADMITERE: 60% media obţinută la examenul de licență (ML) + 40% nota la interviu în limba de predare a
programului (NI)
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media generală a anilor de studii
- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.
media generală a anilor de studii (MG)

.

nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate"(test) (NT)

.

- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Date privind pregătirea anterioară a candidatului
Studiile PREUNIVERSITARE absolvite, nivel liceu
Instituţia unde am absolvit .................................................................................................. Ţara ...........................................................
Localitatea ..................................................................................................... Judeţul ...........................................................................
Profilul/Domeniul ................................................................................... Durata studiilor ......................................................................
Anul absolvirii ................................ Forma de învăţământ (Zi/Cu frecvenţă/ Seral / FR / ID) ……………..........................
Diploma de bacalaureat: Seria ………….. Numărul …………….. Emisă de …………………………………………………Data
emiterii……………………. Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii ……………………………………
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare PREUNIVERSITARE în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
STUDENT la studii UNIVERSITARE de LICENŢĂ

în curs

întrerupere de studii

Exmatriculat/retras

Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ...................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .........................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................... Forma de învăţământ (ZI/Cu frecvenţă/FR/ID/Seral )...............
Anul începerii studiilor universitare…………………..Anul de studii ………..(2016-2017) Numărul semestrelor finanţate de la
bugetul de stat …………... Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..….
ABSOLVENT studii UNIVERSITARE de LICENŢĂ

Anul
absolvirii

Fără diplomă de
licenţă

Cu diplomă de licenţă

Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ...................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .........................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/Cu frecvenţă/FR/ID/Seral )............... Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat …………...
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..…. Durata studiilor (număr de ani) ...........................................
Diploma de licenţă: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii …………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare UNIVERSITARE în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
STUDENT la studii UNIVERSITARE de MASTERAT
în curs
întrerupere de studii
Exmatriculat/retras
Anul de studiu
Anul universitar
Sunt/am fost student la MASTER la altă facultate/ universitate
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ....................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .........................................
Facultatea ...................................................................................... Domeniul de studii ............................................................................
Programul de studii /Specializarea ......................................... Forma de învăţământ (ZI/Cu frecvenţă/FR/ID/Seral) ......................
DA
Nr. semestre
Am urmat în regim finanţat de la BUGET cursurile învăţământului superior de stat de
masterat
NU
DA
Nr. semestre
Am beneficiat de bursă ca student în timpul studiilor de masterat
NU
Anul absolvirii
Fără diplomă de master
Sunt absolvent al studiilor de MASTER
Am urmat în regim finanţat de la BUGET cursurile învăţământului superior de stat de
masterat
Am beneficiat de bursă ca student în timpul studiilor de masterat

Cu diplomă de master
DA Nr. semestre
NU
DA Nr. semestre
NU

Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ....................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .........................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................
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(continuare “Sunt absolvent al studiilor de MASTER”)
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/Cu frecvenţă/FR/ID/Seral )....................... Durata studiilor (număr de ani) .............................................
Diploma de master: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ....................................................
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile UNIVERSITARE anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
Taxa de
înscriere:

Chitanţa nr.

Suma:

Scutit:

DA
NU

Motivul scutirii:

Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/ UE/ SEE
Starea civilă: (poate să nu fie declarată)

Căsătorit (ă)

Necăsătorit (ă)

Alte date personale ale candidatului
Orfan de ambii părinţi
Starea socială specială:
Provenit din case de copii
Provenit din plasament familial
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi

Divorţat (ă)/Văduv(ă)

Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

V. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar
Diploma de bacalaureat (copie)
Foaie matricolă (copie)
Document echivalare studii (copie)
Adeverinţă de licenţă (copie)
Diploma de licenţă (copie)
Supliment la Diploma de licenţă (copie)
Document echivalare studii de licenţă (copie)

Diploma de bacalaureat (original)
Foaie matricolă (original)
Document echivalare studii (original)
Adeverinţă de licenţă (original)
Diploma de licenţă (original)
Supliment la Diploma de licenţă (original)
Document echivalare studii de licenţă (original)
Participaţi la alt/e concurs/uri de admitere la studii
universitare de master / licenţă?

DA
NU

La ce alte concursuri de admitere la studii universitare de master / licenţă participaţi?
Universitatea
Domeniul/ Specializarea

Chestionar privind alegerea Dumneavoastră
1. De unde ați aflat despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)? (puteți evidenția mai multe
surse)
Bifați
Surse de informare
Site-ul dedicat admiterii (admitere.uaic.ro)
Site-ul facultății
Pagina de Facebook a Universității
Prieteni, cunoștințe, rude
Profesorii din facultate
Presă
Alte surse (menționați care) .........................
2. Cât de importanți au fost următorii factorii în alegerea facultății, apreciaţi cât de mult a contat fiecare în opţiunea dv.
privind alegerea programului de master? (0 – deloc, ... 5 – foarte mult)
Factorii care v-au influenţat
0 1 2 3 4 5
Prestigiul Universității/facultății
Calitatea educației la UAIC
Sfatul persoanelor apropiate
Statutul profesiei pentru care optaţi
Colegii
Materiile care se studiază
Informațiile furnizate de Universitate
Apropierea de domiciliu
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continuare pe verso

Condiţii de înmatriculare
După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pe data de 25 iulie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs,
candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze. În perioada 26 iulie – 30 iulie 2017, candidaţii admişi au următoarele
OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat/diploma de licenţă/ adeverinţa de absolvire/supliment de diplomă/foaia
matricolă ÎN ORIGINAL, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă)..
2. Să încheie Contractul de STUDII.
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii
dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de
1400 lei).
După expirarea termenului de 5 zile (pe 30 iulie 2017), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus
actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi
ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de
opţiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.
IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.
Extras metodologie admitere (articolele 42 şi 43) http://www.laws.uaic.ro/ro/cadru-normativ
42. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate,
dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se
restituie în cazul renunţării la şcolarizare.
(2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din
taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen,
candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de
următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.
(3) Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.
a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:
Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine
10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la
semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li
se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar
înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:
Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii li se va reţine
10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la
semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
c) Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de
şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la ID/IFR, în ceea ce priveşte
restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.
43. Taxa de înscriere nu se restituie.
Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/ false, că datele
furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea, că am luat cunoştinţă de prevederile metodologiei de admitere şi că taxa
de înscriere nu se restituie.
Datele declarate de dumneavoastră sunt prelucrate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în conformitate cu
prevederile Legii 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

Data ...........................................
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Semnătura ...........................................

