UNIVERSITATEA BABEŞ – BOLYAI CLUJ – NAPOCA
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

FIŞA DE CONFIRMARE ADMITERE MASTER 2017
I.Numele, iniţiala tatălui şi prenumele: (asa cum apar în certificatul de naştere)

II.Numele, iniţiala tatălui şi prenumele: (daca a intervenit vreo modificare faţă de rubrica de mai sus)

III. Datele personale ale candidatului:
Tipul actului de identitate*:
Carte de identitate
Buletin de identitate
Paşaport
Sexul(M/F):
Cod numeric personal:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Serie si numar CI/BI/Paşaport_____________________________
Data eliberării___________________ Data expirării______________________ Eliberat de_______________________
Cetăţenia
Română
Alte cetăţenii
Cetăţenia anterioară (daca este cazul) Etnia ____________________
Starea civilă*:
Căsătorit
Necăsătorit
Văduv
Divorţat; Stare socială specială*:
Orfan (de un părinte sau
ambii)
Provenit din case de copii
Familie monoparentală
Data şi locul naşterii: ziua:____, luna______,
anul_____Ţara________________Localitatea:______________Judeţul:_________________
Prenumele tatălui____________________________ Prenumele mamei____________________________
Domiciliul stabil: Ţara ___________________Str. ______________________________________Nr._____________
BL._________ Sc._________ Et._________Ap.________
Sector_______Localitatea______________________________________ Aflată în mediul*: Urban
Rural
Cod poştal:____________, Judeţul _______________Telefon __________________________
Email:_______________________________________________________
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
Da
Nu
* se bifează
CONFIRM LOCUL OBŢINUT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE MASTER 2017 LA:

SPECIALIZAREA
□ Afaceri europene şi management de programe, 4 semestre
□ Antreprenoriat social, 4 semestre
□ Diplomaţie culturală şi economii globale, 4 semestre
□ Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale, 4 semestre
□ Evaluarea dezvoltării regionale, 4 semestre
□ Guvernanţă europeană, 4 semestre
□ Management performant, 4 semestre
□ Management şi negocieri internaţionale şi europene, 4 semestre
□ Studii Politice Europene Comparate, 4 semestre
□ Studii Politice Europene Comparate: Germania si Europa de Est
4 semestre
□ Studii Transatlantice, 4 semestre
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :
□ Buget
□ Taxă

linia română
linia română
linia engleză
linia engleză
linia română
linia română
linia română
linia română
linia franceză
linia germană

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

linia engleză

□

REDISTRIBUIRI :
□ DORESC să particip la redistribuiri
□ NU doresc să particip la redistribuiri
URMATOARELE SE COMPLETEAZA NUMAI DACA ESTE CAZUL
I.Subsemnatul/a_______________________________________declar pe proprie răspundere ca voi completa
dosarul de confirmare a locului cu Certificatul de Competenţă Lingvistică la data de 1 octombrie 2017
_____________(semnătura).
II. Subsemnatul/a _______________________________________declar pe proprie răspundere că renunţ la
locul bugetat obţinut în urma concursului de admitere 2017, în favoarea unui loc cu taxă_______(semnătura).

IV. Date privind pregatirea anterioara a studentului:
a) Nivel preuniversitar
Liceul absolvit: _______________________________________, Tara_________________ Localitatea______________
Judeţul______________ Durata studiilor______________
Profilul________________, Forma de invăţământ (zi/seral/FR/ID)____________________
Date de identificare ale diplomei:
Tip: Diploma de bacalaureat

Diploma echivalentă cu aceasta (pentru cei care au absolvit studii in străinătate)

Serie______________ Nr.____________Emitent_______________________________________
Alte observaţii:
Vizare/Recunoaşterea diplomei prezentate_______________________________________
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare________________________
Seria________________Nr._______________Emisă de ______________
Anul emiterii____________ Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii____________
Data absolvirii (data la care e preconizată absolvirea): luna ______, anul _______.
b) Nivel universitar
Studii universitare absolvite:
Ţara__________________Localitatea__________________Judeţul__________________Denumirea
instituţiei_________________________________Facultatea____________________Domeniul/Profilul_______________
__Specializarea____________________Titlul obţinut________________________Forma de invăţământ
(zi/FR/ID/seral)__________Forma de finanţare (buget/taxa)______________Durata studiilor_________Anul
absolvirii___________
Date de identificare ale actului de studii: Tipul/denumirea________________Seria__________Nr.___________
Emitent____________Anul emiterii_______________Supliment de diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de
studii_________________
Alte observaţii:
Vizare/Recunoaşterea diplomei prezentate_______________________________________
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare________________________
Seria________________Nr._______________Emisă de ______________

DATA,

SEMNĂTURA,

