Facultatea de Studii Europene
Fişa de înscriere pentru concursul de ADMITERE 2018

Nr. legitimaţie:_________
Taxa de înscriere:_______
Taxa de procesare:______

Înscrierea la concursul de admitere presupune
completarea tuturor informaţiilor solicitate în formular,
plata taxei de procesare – 50 RON şi plata taxei de inscriere150 RON (sau ataşarea unui document care să ateste că un
candidat beneficiază de scutire de taxă de înscriere, conform
regulamentului).
Pentru înscrierea la mai multe specializări/linii de studiu
din cadrul facultăţii se completează câte o fişă de înscriere
pentru fiecare specializare/linie de studiu şi se plăteşte câte o taxă de procesare (50 RON)
pentru fiecare din ele. Taxa de înscriere (150 RON) se plăteşte o singură dată. Taxa de
admitere(taxa de înscriere+ taxă de procesare) nu este returnabilă.
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Studii Europene
Emmanuel de Martonne 1
RO-400090, Cluj Napoca
Tel: 0264/593770; 0264/590251
E-mail: admitere@euro.ubbcluj.ro
Web: www.euro.ubbcluj.ro
Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX
Trezoreria Cluj

I.Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului: (aşa cum apar în certificatul de naştere)

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

III. Datele personale ale candidatului:
1.Tipul actului de identitate*:
Carte de identitate
Buletin de identitate
Paşaport
Sexul(M/F) Cod numeric personal
Serie şi număr C.I./B.I./Paşaport:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Data eliberarii___________________Data expirarii___________________Eliberat de________
Telefon ____________________ ___________________ Email:__________________
IV. Datele personale ale mandatarului convenţional (dacă este cazul):
Numele şi prenumele:__
Cod numeric personal
1.Domiciliul: Ţara:
Str.____
______________Nr.____Bl._____Sc.____Et.___Ap._
Localitatea:_________
_Judeţul/ Sector:________
2. Tipul actului de identitate*:
Carte de identitate
Buletin de identitate
Paşaport
Serie
număr C.I./B.I./Paşaport:
Data eliberarii________________Data expirarii__________________Eliberat de____
3. În calitate de mandatar al (numele mandatatului________________________________) cu procură
emisă la data de _______________

V. Opţiunea candidatului:
Specializarea:
1. Relaţii internaţionale si studii europene:
- linia română*
Forma de învăţământ**: Zi***-buget;
Zi-taxă;
- linia germană* Forma de învăţământ**: Zi-buget;
Zi-taxă
- linia engleză*
Forma de învăţământ**: Zi-buget;
Zi-taxă
2. Management:
- linia română*
Forma de învăţământ**: Zi-buget;
Zi-taxă
3. Administraţie Europeană:
- linia română*
Forma de învăţământ**: Zi-buget;
Zi-taxă

I.D. – taxă

*
Se bifează specializarea.
** Se numerotează în ordinea preferinţelor (1,2,3) cele trei casete corespunzătoare fiecărei forme
de învăţământ.
*** Zi = cu frecvenţă
VI. Criterii de admitere – note la probele scrise de la examenul de bacalaureat:
Disciplina (probele scrise de la examenul de
Nota (cifre şi litere)
bacalaureat)
Proba 1:
Proba 2:

VII. Criterii de departajare/ Mențiuni:
1. Media

generală

a

examenului

de

bacalaureat

(în

cifre

şi

litere):_________________________________________________________________
2. Media la examenul scris al probei de „Limba şi literatura română” sau „Limba şi literatura
maternă” (pentru linia de studiu germană) din cadrul examenului de bacalaureat (în cifre şi
litere):________________________________________________________
Am obţinut premiul ______ la Olimpiada de _____________________, faza
Naţională
Internaţională, în anul ________.
/ Am obţinut premiul ______ la Concursul Şcolar
Naţional___________________________________sau pe grupe de ţări__________________
_______, recunoscut de MEN, la disciplina___________________________în anul_____.
IX. Observaţii:
Subsemnatul................................................................................................, declar pe proprie
răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, că informaţiile oferite sunt
corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat până în data de 26 iulie
2018 (pentru sesiunea din iulie), respectiv 19 septembrie 2018 (pentru sesiunea din septembrie),
conform calendarului admiterii (loc bugetat sau cu taxa), voi pierde acest drept. Am luat la
cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii efective
de student) se face doar după prezentarea dosarului cu actele necesare la sediul facultăţii, în
termenele si conditiile stabilite.
Data,

Semnătura,

