UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

Facultatea de Drept
Master Drept European – Extensiunea Bălți
Foto
FIŞA DE ÎNSCRIERE - ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021
Studii universitare de MASTER – forma de învăţământ:
învăţământ cu frecvenţă
Dosar nr. ________________

Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare Dumneavoastră.
I. Date personale ale candidatului român de pretutindeni
Iniţiala (ele)
tatălui

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

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

Cetăţenia:

Naţionalitatea:

Tata:
Mama:
Numărul
personal

Sexul

Data naşterii (zz/ll/aaaa)

Ţara

M

F

Locul naşterii
Județul/Raionul/Municipiul

Localitatea

Etnia

Limba maternă

România/
Rep. Moldova/ alta
Cetăţenia (ţara)

Naţionalitatea

Starea civilă: (poate să nu fie declarată)

Căsătorit (ă)

Necăsătorit (ă)

Divorţat (ă)/Văduv(ă)

Actul de identitate
Tip

Seria și Numărul (fără spații)

Eliberat de (țara emitentă)

Data eliberării

Data expirării

Eliberat de (țara emitentă)

Data eliberării

Data expirării

Buletin

Documentul de călătorie
Tip

Seria și Numărul (fără spații)

Paşaport

Domiciliul stabil

Urban

Rural

Ţara .................................................... Județul/Raionul/Municipiul .....................................................................
Localitatea........................................................... Strada ………........................................................ nr. .......... bl. ............. sc. ....... et.
........... ap. ........... Cod ............................ Nr. Telefon Ro +40.................................. Nr. Telefon MD +373….......................................
Alt nr. Telefon +….......................................... E-mail: .........................................................@........................................
În situația constatării unor neclarități privind conţinutul dosarului depus, veţi fi contactat de urgență de către membrii comisiei de admitere pentru
clarificări. În acest scop, aveți obligația de a menționa date de contact valide şi de a răspunde solicitărilor comisiei în termen de 24 de ore.
Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?
Alte date personale ale candidatului
Orfan de ambii părinţi
Starea socială specială:
Provenit din case de copii
Provenit din plasament familial
Situaţie medicală specială:

DA

NU
Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
Câmpurile următoare vor fi completate OBLIGATORIU de candidații care până în momentul înscrierii au beneficiat de
finanțare (parțială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI ROMÂN (se completează după caz):
A. Sunt student
Al Universității:
Facultatea de
Domeniul/Profilul
Programul de studii/specializarea
B. Am fost student
Al Universității:
Facultatea de
Domeniul/Profilul
Programul de studii/specializarea
C. Posed diplomă de master în specializarea
Diplomă de master în specializarea

Forma de învățământ
Nr. semestre finanțate de la bugetul de stat
Nr. semestre bursă

Forma de învățământ
Nr. semestre finanțate de la bugetul de stat
Nr. semestre bursă

D. Am fost exmatriculat de la
Al Universității:
Facultatea de
Domeniul/Profilul

Forma de învățământ
Nr. semestre finanțate de
la bugetul de stat
Nr. semestre bursă

Programul de studii/specializarea

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în afara țării de domiciliu/România)
Act de recunoaştere/ echivalare Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
III. Cerinţe specifice facultăţii
.
.

Media generală la examenul de licenţă
MEDIA DE ADMITERE

.

……………………..

IV. Opţiuni de admitere, în ordinea preferinţelor
Ordinea
preferinţelor
1.
2.
3.
4.
5.

Domeniul
Drept

Aţi studiat cel puţin 4 ani în limba română?

Specializarea
Drept european

Forma de finanțare
(Buget cu bursă/
buget fără bursă/
taxă)
Buget cu bursă

Da
Nu

Doriţi să urmaţi cursurile Anului Pregătitor?

Da
Nu. Dețin un certificat sau atestat
de competență lingvistică.
Nu. Dețin un act de studii
românești aferent unui program de
studii cu predare în limba română
(diplome/certificate).

V. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar
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)

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)

Participaţi la alt/e concurs/uri de admitere la studii universitare de master?
La ce alte concursuri de admitere la studii universitare de master participaţi?
Universitatea
Facultatea/ Domeniul/ Specializarea

VI. Condiţii de încheiere a contractului
Se vor menţiona condiţiile de încheiere a contractului de studiu specific fiecărei facultăţi:
- perioada pentru confirmarea locului;
- taxele ce trebuie achitate;
- documente ce trebuie depuse la dosar;
- alte cerinţe
VII. 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 universității/facultății
Broșură sau pliant despre admitere
Pagina de Facebook a Universității
Prieteni, cunoștințe, rude
Târgul educațional al universităților din România
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
dumneavoastră 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
Oportunităţile pe care le oferă oraşul Iaşi
VIII. Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/ false,
următoarele:
- datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea;
- am luat cunoştinţă prevederile Metodologiei de admitere;
IX. Am luat la cunoștință despre faptul că, personalul autorizat din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
colectează și prelucrează informațiile având caracter personal ale persoanelor fizice, care doresc să se înscrie la
programele de studii universitare în cadrul instituției, sau care sunt admise la aceste programe, cu scopul desfășurării
procesului academic de admitere la programele de studii universitare, asigurând, totodată, drepturile persoanelor vizate
conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 cu modificările și completările ulterioare. Nota de informare
privind prelucrarea informațiilor având caracter personal este afișată public la secretariatele din cadrul universității.
Declar că am citit și semnat acordul de prelucrare al informațiilor având caracter personal în cadrul Universității “Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.
Sunt de accord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere

DA

NU

X. Declar pe propria răspundere că nu am buletin/carte de identitate românească.
Data ...........................................

Semnătura ...........................................

