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Fişă de înscriere 
la concursul de admitere organizat de Facultatea de Istorie şi Filosofie 

� Nu completaŃi Fişa de înscriere decât după ce aŃi citit cu atenŃie Regulamentul Admiterii! 
� CompletaŃi rubricile fişei numai cu majuscule! Notele se completează obligatoriu în cifre şi litere! 
� Nu puteŃi alege decât un singur domeniu şi o singură linie de studiu pe o fişă de înscriere. Dacă doriŃi să 

vă înscrieŃi la mai multe domenii sau linii de studiu, trebuie să completaŃi câte o fişă pentru fiecare dintre 
acestea! 

� La fiecare linie de studiu, cursurile se susŃin în limba respectivă. Dacă sunteŃi admis la o anumită linie, nu 
vă puteŃi transfera la o linie diferită, aşa că este obligatoriu să cunoaşteŃi limba fiecărei linii la care vă 
înscrieŃi. 

 

1.DOMENIUL: _________________________________________________ 

(alegeŃi Istorie, ŞtiinŃe ale comunicării, Studii culturale, RelaŃii internaŃionale şi studii europene, ŞtiinŃe 

politice sau Filosofie) 
2.SPECIALIZAREA: _____________________________________________ 

3.LINIA DE STUDIU: ____________________ 

(alegeŃi între ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, FRANCEZĂ; nu este permisă decât o singură opŃiune pe o fişă) 

4.Numele şi prenumele (cu iniŃiala tatălui): ______________________________________________________ 

5.Seria şi nr. actului de identitate:___________________Cod numeric personal: ___________________________ 

6.Domiciliul stabil: _______________________________________________________________________________ 

7.Telefonul unde puteŃi fi contactat de urgenŃă: ___________________________________ 

8.Adresa e-mail: _______________________________________________________________ 

9.Liceul şi anul absolvirii: ______________________________________________________________ 

10.Media examenului de bacalaureat (în cifre şi litere): _______________________________________ 

11.Nota obŃinută la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba şi literatura română sau Limba şi literatura 
maternă sau Geografie sau Filosofie sau Logică şi argumentare (la alegere, înfuncŃie de domeniu) (în cifre şi litere):  

________________________________________ 

12.Nota obŃinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat (în cifre şi litere): ________________________________  

13.Premii I, II, III, obŃinute la faza naŃională a concursurilor şcolare 

Disciplina _________________________________________________   Anul  ___________  

Premiul obŃinut _________________________________ 

14.Sunt student la ____________________________________, anul ____, în regim   cu taxă   /   fără taxă 

15.Sunt licenŃiat al _____________________________, promoŃia, ______, în regim   cu taxă   /  fără taxă 

16.Am fost student, dar am întrerupt studiile la Facultatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , în 

perioada ______________________, pe loc fără taxă în perioada ________________ 

17.Datorită faptului că am mai ocupat un loc fără taxă (ca licenŃiat ori absolvent de colegiu) sau îl ocup în 
prezent (ca student la altă facultate), candidez DOAR pe locurile cu taxă: 
(marcaŃi în casetă DA, dacă este cazul) 
 
 
 
AtenŃie: licenŃiaŃii care au absolvit o facultate în regim fără taxă, precum şi studenŃii care ocupă deja un loc 
fără taxă nu pot candida, conform legii, decât pe locuri cu taxă. În consecinŃă, ei sunt obligaŃi să răspundă cu 
DA fie la punctul 17, fie la punctul 18. În caz contrar, vor suferi sancŃiuni penale, pentru fals în acte publice. 

18.Candidez DOAR pentru forma de învăŃământ la distanŃă (ID), cu taxă: 

(marcaŃi în casetă DA, dacă este cazul) 
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CandidaŃii pentru domeniul Filosofie, ca şi cei pentru  învăŃământ la distanŃă (care au răspuns DA la punctul 
nr. 18), nu vor completa fişa cumulativă! 

 

 
Conducerea FacultăŃii de Istorie şi Filosofie își rezerva dreptul de a decide neînceperea organizării 

specializărilor de la nivel licenŃă unde nu se vor ocupa prin confirmare minimum 7 locuri bugetate (liniile 
română si franceză), respectiv 4 locuri bugetate (linia maghiară). La încheierea celei de-a doua sesiuni de 

admitere (luna septembrie), candidaŃilor care au confirmat ocuparea unui loc bugetat la specializările 
aflate în această situație li se va oferi șansa transferării locului doar la specializările din același domeniu 

aflate în oferta facultăŃii, în limita capacităŃii instituŃionale a programului. 
 

 

Subsemnatul __________________________________________, declar pe proprie răspundere, că 
informaŃiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinŃă că dacă nu voi confirma locul obŃinut, prin 
depunerea dosarului cu actele în original (inclusiv diploma de bacalaureat în original), până în data de 30 iulie 
2014, voi pierde acest drept. 

Am luat la cunoştinŃă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităŃii efective de student se face 
doar după formalităŃile de înscriere în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de 
facultate. 

Declar că mi-am însuşit prevederile Regulamentului Admiterii şi că sunt de acord să le respect. Am luat la 
cunoştinŃă faptul că în caz contrar voi fi exclus din concurs. 
 
 
    Data, _________________   Semnătura, _________________ 


