STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - ZI

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE SOCIO-UMANE

FIŞA DE ÎNSCRIERE Nr. _______________/________________
la concursul de admitere sesiunea IULIE / SEPTEMBRIE 2016
Nr.
crt.
1.
2.

Datele personale
Numele de familie la naştere
Numele de familie actual
(se completează doar dacă este diferit de
numele de familie la naștere)

3.

Prenumele

4.

Prenumele părinților

5.

CNP

6.

Data naşterii

anul:

luna:

ziua:

7.

Locul naşterii

Țara:

Județul:

Localitatea:

8.

Starea civilă:

Mama:

Tata:

căsătorit(ă)

necăsătorit(ă):

Situație socială specială (Se completează numai de persoanele aflate în această situație, pe bază de documente doveditoare.)
Orfan de un părinte
Orfan de ambii părinți
Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparentală
Cetățenia:
Etnia:
10.
Tara:
Județul:
Localitatea:

9.

11. Domiciliul stabil

Strada, nr. bloc, scară, etaj, apartament:

Seria:

Număr:

12. Act de identitate C.I. / pașaport Eliberat de:

Eliberat la data:

Expiră la data:

Telefon:

Telefonul mamei/tatălui:

13. Date decontact ale candidatului
adresa e-mail:
Candidat care care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi

14.

(Se completează numai de către persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente
doveditoare.)

NU

DA

Instituţia unde a absolvit:
Țara:

15. Studiile universitare absolvite

Județul:

Localitatea:

Profilul/Domeniul
Durata studiilor:
Anul absolvirii:

Forma de învățământ (ZI / SERAL / ID):

Adeverință de absolvire

Seria:

Numărul:

Diplomă de bacalaureat
Emisă de:

Seria:

Numărul:

Adeverință de absolvire
Datele de identificare ale
17. diplomei licență / adeverinței de Diplomă de licență
absolvire
Emisă de:

Seria:

Datele de identificare ale
16. diplomei de bacalaureat /
adeverinței de absolvire

Anul emiterii:
Numărul:

Seria:

Numărul:
Anul emiterii:

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate)

18.

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate DGRIE - acorduri bilaterale/DGIS și CNRED/ Nr./seria act
de recunoaştere/echivalare (eliberat de DGRIE/ DGIS și CNRED)

NOTĂ INFORMATIVĂ
Potrivit prevederilor Legii 677/2001, prin semnarea prezentei fișe, candidatul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal și este de acord ca
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane să prelucreze datele furnizate prin acest document în scopul de educație și cultură.
Refuzul candidatului de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către Universitate/Facultate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor
specifice cu Universitatea și nu este imputabil instituției.
Conform Legii 677/2001, candidatul beneficiază de dreptul de acces de intervenție asupra datelor cu caracter personal și dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, candidatul se poate adresa conducerii Universității/Facultății printr-o cerere scrisă, datată și semnată. De
asemenea, candidatului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției.
În cazul în care candidatul constată unele incorectitudini în datele din fișa de înscriere pe care o primește după depunerea dosarului de
înscriere, aceste este rugat să informeze secretariatul Facultății în cel mai scurt timp posibil (de preferat înainte de încheierea perioadei de înscriere).

Data

_______________________________________
(Semnătura candidatului)
Verificarea prezentei fișe de înscriere s-a făcut de către:
_________________________________________

Domeniul de studii / Programele de studii universitare de master pentru care optez (în ordinea preferințelor):
Nr.
opțiune
1

Domeniul de studii / Programele de studii

Nr.
opțiune
11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Domeniul de studii / Programele de studii

În cazul în care nu se poate constitui grupa de studiu pentru specializarea la care am fost declarat ADMIS, sunt de acord să fiu înscris în perioada de
confirmări, la una din celelalte specializări pentru care am optat, în limita locurilor disponibile.

CRITERII DE ADMITERE:
Pentru programele de studii: Elite politice românești (sec. XVII-XIX); Europa centrală și de sud-est în primul mileniu al erei
creștine; Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric; Restaurare lemn policrom
Media obținută la examenul de licență (60%) + Interviu (40%)
Pentru programele de studii: Managementul integrării europene și administrației publice; Relații internaționale. Sisteme de
securitate; Diplomația apărării; Securitate și relații internaționale
Media generală obținută la examenul de licență (100%)
Pentru programele de studii: Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie; Psihologie medico-legală și criminalistică.
Evaluare și intervenție
Media generală obținută la examenul de licență (30%) + Susținerea orală a unui proiect de cercetare / prevenție / intervenție (70%)
Pentru programele de studii: Leadership și management organizațional; Selecția și gestiunea resurselor umane
Media generală obținută la examenul de licență (75%) + Interviu (25%)
Pentru programele de studii: Publicitate și brand; Managementul relațiilor publice
Interviu (probă eliminatorie) + Media generală obținută la examenul de licență (100%)
În această sesiune mai susţin examen de admitere (Da/Nu) ______________ la Universitatea / Universitățiile:
1 .................................................................................... , programul .................................................................................................................................
2 .................................................................................... , programul .................................................................................................................................
Am absolvit

/ am urmat cursurile

/ sunt student

la Facultatea ..................................................................................................................... ,

Universitatea.............................. programul de studii ...........................................................................................................................................................
în regim subvenționat de la bugetul de stat

cu taxă

. Am beneficiat de loc subvenționat de la bugetul de stat .............................. an(i).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Subsemnatul(a) ......................................................................................................., CNP ............................................................, domiciliat(ă) în
..................................................... str. .......................................................................................... nr. ..............., bl. .................., ap. .........., posesor
(posesoare) al (a) C.I. seria ........... nr. .........................., eliberat de ......................................................................., declar cele de mai sus pe propria-mi răspundere
şi mă oblig să respect Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere al Facultății de Științe Socio-Umane care prevede următoarele:
1.
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la buget au obligaţia să confirme locul ocupat prin concurs şi specializarea aleasă.
În acest scop, vor completa fişa de înscriere în anul I şi vor prezenta actele de studii în original până la data de ______________ 2016,
inclusiv, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
2.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat prin concurs şi specializarea aleasă. În acest scop vor
completa fişa de înscriere în anul I, vor prezenta actele de studii (în original sau copie legalizată), vor achita prima rată a taxei de şcolarizare
şi vor încheia contractul de școlarizare cu taxă până la data de ___________ 2016, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs şi dreptul
de a ocupa ulterior un loc subvenţionat devenit liber.
Neprezentarea mea în termenul mai sus amintit va fi interpretată ca renunţare la locul ocupat prin concurs şi acceptarea redistribuirii acestuia, conform
prevederilor legale.
_______________________________________
Data

(Semnătura candidatului)
Verificarea prezentei fișe de înscriere s-a făcut de către:
_________________________________________

