Nr. legitimaţie de concurs

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA __________________________________
DOMENIUL: ____________________________________

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA
CONTINUARE DE STUDII
concursul de admitere din sesiunea _________________
se vor complete obligatoriu cu majuscule toate informațiile specificate în formular

2. Nume de familie actual (după căsătorie, înfiere, dacă este cazul)

1. Numele de familie la naștere

3. Prenumele candidatului

4. Iniţiala tatălui

5 CNP:

7. Locul naşterii

6. Data nașterii (zz/ll/

Ţara

Localitate

Judeţul

8. Stare civilă: necăsătorit(ă)

căsătorit(ă)

orfan de un părinte

10. Stare socială specială:

divorțat(ă)

văduv(ă)

9. Sexul: M/ F

orfan de ambii părinți

provenit din case de copii

provenit din familie monoparentală
11. Cetățenia:
Român, cu domiciliu în România

Român, cu domiciliu în străinătate

Altă cetățenie

Cetățenia anterioară
12. Etnia:
13. Act de identitate:
Eliberat de:

Numărul:

Seria
Data eliberării (zz/ll/aaaa)

Valabilitate (zz/ll/aaaa)

14. Domiciliul stabil
Oraș/comună/sat …………………………………………………….. Judeţul ……….…………………………… Țara …………………………...
Strada ……………………………………..………..………………...………..…… Nr …..…Sc ……... Bl ……..... Et …......… Ap …………...….
Nr. de telefon la care poate fi contactat: ………………………….. E-mail: ……....……… ………….. Mediul (Urban / Rural) …………………….
15. Prenumele părinţilor:

Tata

Mama

16. Nivelul de educaţie al părinţilor

TATA
MAMA

primar

gimnazial

profesional

liceal

postliceal

universitar



















17. Solicit cazare pe timpul studiilor (DA / NU)
18. Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (DA / NU)
19. Menţiuni
referitoare la taxă:

Taxă întreagă
Scutit de taxă 50%

Scutit de taxă 100%

se anexează copia documentelor doveditoare

Seria şi numărul chitanţei:
1. un părinte salariat în învăţământ
2. orfan de un părinte
3. candidatul se înscrie la mai multe concursuri de admitere din cadrul UVT
1. Candidaţii orfani de ambii părinţi
2. Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial
3. Copiii eroilor martiri ai revoluţiei
4. Candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989
5. Copiii personalului didactic aflat în activitate
6. Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități

20. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (ABSOLVENT DE LICEU)

Instituția absolvită …………………………………………… Localitatea ……………………Județ …………..……. Țara …….…...
An absolvirii. ……...… Durata Studiilor ………….……. Forma de învățământ (ZI, SERAL, FR, ID) ………………………………
Filieră …………………...……….………..…….Profilul/domeniul ……...……………………………………………………………
21. Date de identificare ale diplomei
Tipul actului
diplomă de bacalaureat în original

Numărul

Seria

diplomă de bacalaureat legalizată

Emitent

Anul emiterii

Foaie matricolă nr.
22. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (ABSOLVENT DE CICLU SCURT DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR)
Instituția de învățământ superior _______________________________________________Facultatea ______________________________
Țara ________________________________ Localitatea ___________________ Județul _________________________________________
Specializarea _______________________________ Profil / Domeniul _______________________________________________________
Durata Studiilor (ani/semestre) ______ Anul absolvirii _______ Forma de învăţământ (ZI, FR, ID) ________________________________
Forma de finanţare (buget/taxă) _________________ Titlul obținut ___________________________________________________________
23. Date de identificare ale diplomei
Seria

Numărul

Emitent

Data emiterii

Supliment diplomă / Foaie matricolă nr.
24. Declarație pe propria răspundere că pe parcursul specializării de scurtă durată absolvită anterior am beneficiat de:
Studii finanţate de la bugetul de stat pentru pe o perioadă de

ani

Bursă de studii pe o perioadă de

semestre

Semnătură candidat_________________

În cazul unei declaraţii false, voi suporta consecinţele
25. Limbă străină de studiat la continuare studii
26. Opţiunea de admitere la continuare de studii - NUMAI STUDII CU TAXĂ
Domeniul de licenţă

Programul de studii

27. Date pentru calculul mediei de admitere

Criteriul de selecţie ______________________________________________________

,
,

Criteriul 1 de departajare ____________________________________________________________
,
Criteriul 2 de departajare ____________________________________________________________

Verificat secretar _________________
În cazul în care voi fi declarat "ADMIS" la domeniul de studii universitare de licenţă pentru care am optat mă oblig ca după
afişarea rezultatelor să închei contractul de studii (CU TAXĂ) în termenul stabilit de Senatul Universităţii Valahia, altfel
pierd calitatea de "STUDENT" obţinută în urma concursului de admitere.

(Se va lua la cunoştinţă şi se va completa în mod obligatoriu cu Da de către toţi candidaţii
Declar pe propria-mi răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal (falsul în declaraţii se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă), că datele înscrise în prezenta fişă sunt conforme cu realitatea.
Data completării ………………………
Semnătură candidat ………………
F.034.2010. Ed 1

VERIFICAT SECRETAR: nume în clar …………………………...
Semnătură ………………………………………………………..
Comisie de verificare dosar: nume în clar…………………………..
Semnătură ………………………………………………………..
SMQ/PS/PS01

