UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

Toate informațiile se vor completa
obligatoriu cu MAJUSCULE

FACULTATEA ________________________________________________

FIŞA DE ÎNSCRIERE MASTER
concursul de admitere din sesiunea ___________/ 2015

NR. DOSAR ________________
DATE PERSONALE

DATE DE CONTACT
Număr telefon
candidat

CNP

Număr telefon
părinte/ tutore

NUME DE FAMILIE (din certificatul de naștere)

Adresă
e-mail
PRENUME

Atenție: Toți candidați vor complete suplimentar Anexa 1, secțiunile I.1 și I.3.a

PRENUME TATA /
MAMA

DOMICILIU
Țara

Oraș /Comună /Sat

Județul

Adresă (str., nr. bl. sc.,
et., ap., sect)

SCUTIRE TAXA DE ÎNSCRIERE (bifați caseta corespunzătoare

100% 50%

MĂ ÎNCADREZ ÎN CATEGORIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

DORESC ÎNSCRIEREA LA MODULUL
PSIHOPEDAGOGIC
DORESC CAZARE ÎN CĂMIN

CANDIDEZ PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ETNICII ROMÂNI (bifați dacă este cazul)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (se va completa cu DA sau NU)
Am fost exmatriculat/retras de la un program de masterat?
Am absolvit un program de studii universitare de master la Facultatea _____________ specializarea _____________ în anul
______, urmând studiile în regim cu taxă / fără taxă, beneficiind de finanţare de la bugetul de stat pe perioada
_______________ şi de bursă merit/socială pe o perioadă de ___ semestre.

Semnătură
candidat

Sunt masterand la Facultatea _________________________ specializarea ___________________ __în regim de studii cu
taxă / fără taxă, beneficiind de finanţare de la bugetul de stat pe perioada ________ şi de bursă de merit/socială pe o
perioadă de ___ semestre.

Am obținut diploma de Master la Facultatea _____________________________ specializarea__________________ în
anul _____, urmând studiile în regim cu taxă / fără taxă, beneficiind de finanţare de la bugetul de stat pe perioada
_________ şi de bursă merit/socială pe o perioadă de ____ semestre.

OPȚIUNI ADMITERE (atribuiți numere pentru fiecare opțiune de BUGET sau TAXĂ în ordinea preferințelor)
Opțiune

Nr. ordine

Opțiune

CALCUL MEDIE DOSAR DE CONCURS
Media examenului de licență / diplomă sau echivalentă
Criteriul 1 specific fiecărei facultăți pentru departajare ___________________________________________________
Criteriul 2 (dacă este cazul) specific fiecărei facultăți pentru departajare _____________________________________

Verificat secretar înscriere

Nr. ordine

În cazul în care voi fi declarat “ADMIS” mă oblig ca după afişarea rezultatelor să închei contractul de studii (CU/FĂRĂ TAXĂ), în termenul stabilit de Senatul Universității Valahia din Târgoviște, 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.

DACĂ nu voi fi declarat admis la domeniul de master pentru care am optat la înscriere sau DACĂ nu se constituie
formația de studiu la acest domeniu, sunt de acord să fiu ADMIS la unul din următoarele trei domenii de master
disponibile în oferta educațională a Universității Valahia din Târgoviște:
1.

__________________________ 2. ___________________________________ 3. ________________________

Opțiunea suplimentară este scutită de plata taxei de înscriere
Declar pe propria-mi răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal că datele înscrise în prezenta fişă
sunt conforme cu realitatea.

Data completării ……………………… Verificat secretar sală: nume în clar ……………….................... / Semnătură ………………………..

Semnătură candidat ……………….......Comisie de verificare dosar: nume în clar………… .................../ Semnătură ………………….…...

Pentru că vrem ca, de la an la an, să îmbunătăţim felul în care comunicăm candidaţilor informaţiile esenţiale despre
admitere, te rugăm să răspunzi la următoarea întrebare.
Cum ai aflat despre oferta Universităţii Valahia din Târgovişte?
Presă
Radio
Tv
Discuţii cu profesori din liceu
Broşura de admitere
Site-ul admiterii
Vizite efectuate la liceu de echipele de promovare din cadrul facultăţilor
Altele: __________________________________________________________________________

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin fișa de înscriere să fie utilizate și prelucrate de către Universitatea Valahia din
Târgoviște în conformitate cu prevederile legii 677/2001, în scopul gestionării activității de management universitar.
Se va lua la cunoștință și se va completa în mod obligatorie cu DA de către toți candidații.
Înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Universitatea Valahia din Târgoviște, se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin
legea nr. 506/2004.
Universitatea Valahia din Târgoviște este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.
17092.

ANEXA 1 LA FIȘA DE ADMITERE LA LICENȚĂ
SECȚIUNEA I.1 - Date personale ale candidatului cu cetățenie română / străină
Nume de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere)
Locul nașterii Țara:
Județul:

Localitate:

Data nașterii (AA / LL/ ZZ):
Sexul (M / F):
Cetățenia (marcați cu X unde este cazul)
Română, cu domiciliu în România

Română, cu domiciliu în străinătate

Cetățenia anterioră (dacă este cazul)

Alte cetățenii

Etnia
Stare civilă (marcați cu X unde este cazul)
Căsătorit

Necăsătorit

Divorțat

Stare socială specială (marcați cu X unde este cazul)
Orfan de un părinte

Orfan de ambii părinți

Provenit din familii monoparentale
Proveniți din case de copii

Act de identitate / document de călătorie
Seria BI/CI

Eliberat de

Numărul

Data eliberării

___ / ___ / ___

Data expirării

___ / ___ / ___

Secțiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
Instituția absolvită
Țara

Localitatea

Județul

Filieră

Durata Studiilor

Profilul

Anul absolvirii

Forma de învățământ (zi/seral/FR/ID)

Date identificare ale diplomei
Tip diplomă

bacalaureat

echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii în străinătate

Serie

Număr

Emisă de

Anul emiterii

Numărul foii matricole care însoțește actul de studii

SECȚIUNEA I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ universitar)
Instituția absolvită
Facultatea

Programul de studii

Titlul obținut

Forma de finanțare

Țara

Localitatea

Județul

Profilul / Domeniul

Durata studiilor

Anul absolvirii

Buget

Forma de învățământ (zi/seral/FR/ID)
Date identificare ale diplomei
Tip diplomă
Serie

Diplomă de licență

Diplomă echivalentă
Număr

Anul emiterii

Emisă de

Supliment diplomă / Numărul foii matricole care însoțește actul de studii
Alte observații (pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Vizarea / recunoașterea diplomei prezentate (DPIRP – acorduri bilaterale / CNRED / Nr. / Serie act de recunoaștere / echivalare
(eliberat de DPIRP / CNRED

Taxă

