MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA
Anexa 1.1 la Regulamentul de
admitere MASTER 2020-2021
•

Cererea se completează cu majuscule –
LITERE DE TIPAR

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul pentru admiterea la studii universitare de MASTER
sesiunea iulie/septembrie 2020, data _____________, localitatea Alba Iulia
Subsemnatul(a)________________________________________________posesor al actului
de identitate seria_______nr._____________eliberat de_______________la data de___/___/______
valabil până la data de__/___/_______născut(ă) la data de___/___/_______
în localitatea ____________________ judeţ __________Ţara de origine_________________________
DOMICILIUL ACTUAL (conform actului de identitate!):
Localitatea___________________________str.__________________nr._____bl.______etaj__ap.____
judeţ/sector:_____________Ţara_________________telefon_________________________________
e-mail_______________________________________________(litere mici sau mari – adresa exactă!)
Cod numeric personal:

Solicit înscrierea la concursul pentru admiterea la programul de studii universitare de MASTER, conform
celor menţionate în tabelul următor:

Facultatea

Programul de studii universitare de
Master

Învăţământ cu
frecvenţă - IF
Număr
Pe locuri
de
finanţate
Pe locuri cu
semestre
de la
taxă
bugetul de
stat

În cadrul programului de master doresc să studiez următoarea limbă străină
(Engleză, Franceză, Germană) _______________________.
DATE NECESARE CONCURSULUI DE ADMITERE:
Media la examenul de licenţă:
Media la examenul de bacalaureat:
ÎN SECŢIUNEA DE MAI JOS BIFAŢI (OBLIGATORIU) UNA DINTRE OPŢIUNI

La înmatriculare, după ce voi fi admis la studii universitare de master, pe locuri finanţate de la bugetul
de stat sau pe locuri cu taxă, voi depune Diploma de Licenţă în original, conform legii.
În cazul în care urmez o specializare de master pe locuri finanţate de la bugetul de stat în cadrul
Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sau în alte instituţii de învăţământ superior şi voi fi
admis pe locuri cu taxă, voi depune la înmatriculare o adeverinţă eliberată de instituţia la care se află
originalul Diplomei de Licenţă din care să rezulte calitatea de student şi conform căreia originalul
diplomei se află la instituţia respectivă.
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ALTE DATE PERSONALE:
Mediul de domiciliu URBAN/RURAL (U/R)_____Sex (M/F)____Cetăţenia___________________
Altă cetăţenie_____________ Etnia_______________
Starea civilă:
Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă)
Văduv(ă)
Nedeclarat
Nume după căsătorie:___________________________
Nu e cazul
Provenit din grupuri dezavantajate/medii defavorizate
Starea socială specială:
Orfan (de un părinte)
Orfan (de ambii părinţi)
Provenit din familie monoparentală
Provenit din
Nedeclarat
case de copii/din plasament familial
Prenumele părinţilor: Tata________________________Mama________________________________

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (LICEU):
Liceul absolvit (denumire completă)____________________________________________________
Ţară________________Judeţ/Sector_____________Localitate_______________________________
Tehnologică
Teoretică
Vocaţională
Filieră liceu:
Profilul absolvit:
Resurse
Servicii
Tehnic
Real
Umanist
Artistic
Militar
Pedagogic
Sportiv
Teologic
Altul (menţionaţi)_________________________________________________
Specializarea:_______________________________________________________________________
Zi
Frecvenţă redusă
Seral
Forma de învăţământ:
Durata studiilor liceale (în ani): _______ Anul absolvirii __________
Prima limbă străină studiată (în liceu) _________________________
A doua limbă străină studiată (în liceu) ________________________

DATELE DE IDENTIFICARE ALE DIPLOMEI (LICEU):
Diplomă de bacalaureat
Atestat de echivalare diplomă
Adeverinţă de
Tipul documentului:
bacalaureat, Seria ___________________________ Numărul ________________________________
Emisă de ___________________________________________________________________________
Data emiterii actului de studiu _________________________________________________________
Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii / Data emiterii _______________________________

STUDII PREUNIVERSITARE ANTERIOARE ABSOLVITE ÎN STRĂINĂTATE (LICEU):
Atestat ____________________________________________ Numărul ________________________
Emis de MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII– CNRED Data emiterii
________________________

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ ABSOLVITE CU DIPLOMĂ):
Denumirea instituţiei de învăţământ superior ____________________________________________
Ţară ___________________ Judeţ/Sector _______________ Localitate _______________________
Facultatea __________________________________________________________________________
Domeniul/Profilul____________________________________________________________________
Programul de studii/Specializarea ______________________________________________________
Titlu obţinut ______________________Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă) ______________
Durata programului de studiu în ani ________
Anul începerii studiilor _________________ Anul absolvirii studiilor _________________________
Forma de învăţământ (IF - învăţământ cu frecvenţă, IFR - învăţământ cu frecvenţă redusă,
ID - învăţământ la distanţă) ________
Media anilor de studiu _________ Media examenului de finalizare a studiilor __________________
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STUDII UNIVERSITARE ANTERIOARE ABSOLVITE ÎN STRĂINĂTATE:
Atestat ________________________________________________ Numărul ____________________
Emis de MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII- CNRED
Data emiterii _________________ Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii ______________
Anul promovării examenului
___________________

de

finalizare

a

studiilor

universitare

de

licen ă

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (MASTER):
Situaţia candidatului (bifaţi):
Nu are studii universitare de master absolvite cu diplomă sau nefinalizate;
1.
Are studii universitare de master nefinalizate;
2.
3.
Are studii universitare de master absolvite cu diplomă.
DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER ABSOLVITE CU DIPLOMĂ) / NEFINALIZATE:
Denumirea instituţiei de învăţământ superior ____________________________________________
Facultatea __________________________________________________________________________
Domeniul/Profilul____________________________________________________________________
Programul de studii/Specializarea ______________________________________________________
FORMA DE FINANŢARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ABSOLVITE/NEFINALIZATE:
1) pe locuri de la BUGETUL DE STAT (Subvenţie):
Nr. de ani______între anul_________şi anul_______
Nr. de ani______între anul_________şi anul_______
2) pe locuri cu TAXĂ:
Nr. de ani_______ între anul________şi anul_______
Nr. de ani_______ între anul________şi anul_______
Titlu obţinut ________________________________________________________________________
Ţară _____________ Judeţ/Sector ______________Localitate _______________________________
Media anilor de studiu _________ Media examenului de finalizare a studiilor __________________
Tipul/ Denumirea diplomei obţinute ______________________Seria _________Numărul _________
Emisă de ___________________________________________________________________________
Data emiterii ___________________ Nr. Supliment diplomă/Foaie matricolă ___________________
STUDII UNIVERSITARE ANTERIOARE ABSOLVITE ÎN STRĂINĂTATE (MASTER):
Atestat ________________________________________________ Numărul ____________________
Emis de MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII- CNRED
Data emiterii ___________ Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii ____________________
Anul promovării examenului de finalizare a studiilor de master (dacă este cazul) _________
Câte semestre aţi beneficiat de bursă de la bugetul de stat?
Câmp obligatoriu!
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ÎN SECŢIUNEA DE MAI JOS BIFAŢI (OBLIGATORIU) UNA DINTRE OPŢIUNI
DA

NU

Vă încadraţi în categoria persoanelor cu dizabilităţi?

Se bifează cu X la înscriere.
Dacă răspunsul este DA, la înmatriculare candidatul trebuie să prezinte acte doveditoare.

Numele şi prenumele membrului Comisiei de
admitere care a verificat cererea de înscriere.
Semnătura

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a) _____________________________________________ declar pe
propria răspundere că am luat la cunoştinţă şi mă oblig să respect prevederile Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de
MASTER în anul universitar 2020-2021.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere, că datele din Cererea de înscriere sunt corecte şi complete. Datele înscrise
sub semnătură proprie în Cererea de înscriere sunt conforme cu realitatea. Orice eroare sau
omisiune în completarea Cererii intră în răspunderea subsemnatului.
Data _____________
Semnătura candidatului ___________________________
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