
 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene 

 

FORMULAR CERERE CAZARE - 2019 

 
 
Nume   ____________________________________________________________ 
 
Prenume  ____________________________________________________________ 
 
Nivel:     Licenţă   Master 
 

Linia de studiu:  Română  Engleză  Franceză  Germană 
 
Specializarea: 
 

 Afaceri europene şi management de programe  
 Comunicare internaţională 
 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză) 
 Evaluarea dezvoltării regionale 

 Guvernanţă europeană 
 Management şi negocieri internaţionale şi europene 
 Management performant 
 Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (în limba engleză) 
 Studii politice europene comparate (în limba franceză) 
 Studii transatlantice (limba engleză) 

 
 
 

 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) 
 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) 
 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) 
 Management 
 Administraţie europeană 

  
Regim de studiu:  Buget  Bursier al statului român  Taxa 
 

Anul de studiu:  1   2  3  
 
Media de admitere * / Media anului 2018-2019 ** *  ____________________ 
(* pentru cei din anul 1 nivel Licență și Master/ ** pentru cei din anul 2 și 3 nivel Licență și anul 2 Master) 
 
CNP     ___________________________________________________ 
 
Seria C.I (Buletin)   _________ Numar CI (Buletin) __________________________ 

 
Domiciliu stabil (Localitate, strada, nr., bl., sc., ap., județul, tara) 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Adresa de e-mail  ________________________________ 
 

Număr de telefon  ________________________________ 
 
Data,       Semnatura, 
 

__________________________   _________________________________ 

Subsemnatul/subsemnata___________________________, domiciliat(ă) în _______________________, având CNP 

___________________, în calitate de student în cadrul programelor de studiu organizate de Facultatea de Studii Europene a 

Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate 

prin orice mijloace, chiar şi prin transmiterea către terţi, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 

506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituţia publică de învăţământ  

superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.  

Prezenta declaraţie acoperă o perioadă viitoare de 12 luni şi implică prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu 

funcţie de identificare, biometrice şi cele referitoare la situaţia şcolară. 

 


