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FIŞA DE ÎNSCRIERE K     
la concursul de admitere la studii universitare de master, 

sesiunea IULIE 2020 
 
 
  1. Numele şi prenumele candidatului din certificatul de naştere, cu iniţiala prenumelui 
tatălui/mamei, cu  majuscule: 
                                   

(se lasă o casetă l iberă înt re nume, in i ţ ia lă ş i  prenume) 
 

 
 

  2. Numele de familie actual, din certificatul de căsătorie / înfiere / de modificare a numelui, dacă 
este cazul, cu  majuscule: 
                                   

Cod numeric personal 
             

 
  3. Data naşterii: ziua _________  luna ____________________________  anul ___________________ 
  4. Locul naşterii: Localitatea ___________________ Judeţul _________________ Ţara ____________  
  5. Sexul:  Feminin       Masculin  
  6. Stare civilă: Căsătorit(ă)   Necăsătorit(ă)   Divorţat(ă)     Văduv(ă)   
  7. Stare socială specială: orfan de un părinte  orfan de ambii părinţi         
 provenit din case de copii  provenit din familie monoparentală        
 
  8. Candidat din categoria persoanelor cu dizabilități (se bifează numai de persoanele aflate în  
    această situație, pe bază de documente)  
       
  9. Cetăţenia:    Română cu domiciliul în România     Moldovenească       
    Română cu domiciliul în străinătate     Alte cetăţenii      
 
10. Etnia (numai pentru cetăţeni români):    Rrom         Alte etnii   
 

11. Domiciliul stabil: Ţara _____________ Judeţul _________________ Localitatea _______________ 
      Cod poştal __________ Strada  _____________________________Nr._____ Bloc ______ Ap._____, 
      Telefonul la care pot fi contactat ______________________ E-mail ___________________________ 
12. Actul de identitate (pașaport): Seria _____  numărul __________________  data eliberării 
__________  valabil până la data de ________________ Țara emitentă ___________________________ 
 

13. Secţiunea I. STUDIILE UNIVERSITARE ABSOLVITE (cetăţeni români şi străini): 
Ţara __________________  Localitatea _________________________  Judeţul ___________________ 
Universitatea _________________________________________________________________________ 
Facultatea ___________________________________________________________________________      
Profilul / Domeniul _____________________________________________________________________ 
Specializarea _________________________________________________________________________ 
Titlul obţinut _______________________________________ Forma de învăţământ (ZI/ID/FR/Seral) 
______ Forma de finanţare (buget/ taxă) ___________  Durata studiilor __________ Anul absolvirii ______ 
Tipul diplomei-denumirea ___________________________________ Seria şi nr. diplomei _____________ 
                                                                                   (diplomă  / diplomă de licenţă / diplomă de inginer / echivalentă pentru absolvenţi în străinătate) 

Emisă de Universitatea__________________________________________ Nr. şi data eliberării_________ 



Numărul suplimentului la diplomă/foii matricole care însoţeşte diploma _____________________________ 
14. Secţiunea II. STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT/POSTUNIVERSITARE NEFINALIZATE: 
Sunt student bugetat la ciclul de studii universitare de masterat (da/nu) ____ la Facultatea _________ 
_________________________________ în anul _____ Universitatea 
______________________________ 
Am mai fost student bugetat la studii aprofundate / masterat * (da/nu) ____ la Facultatea  
___________  ______________________________________, Universitatea 
____________________________________ o perioadă de ____ ani. 
15. Secţiunea III. STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT/POSTUNIVERSITARE ABSOLVITE: 

Sunt absolvent de studii aprofundate / masterat / studii universitare de masterat (da/nu) ______ la 
Facultatea ______________________________________________, Universitatea 
___________________ ______________________________________în anul ___________  forma de 
finanțare  _______________ cu durata________. 
16. Opţiunile **, în ordinea preferinţelor: 

Domeniul / Programul de studii buget 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
 

17. Criteriul de admitere: 
 

• Media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă:   ,   
 

• Media generală aritmetică de promovare a studiilor:   ,   
 
 
 
 
 

Toate rubricile din prezenta fişă trebuie completate. 
Subsemnatul declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor 

nesincere, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. 
 
 
Data __________________                                    Semnătură candidat ______________________ 
 

 
 
 
*     Înscris la studii dar fără să fi absolvit facultatea 
**   Oferta educațională este disponibilă pe site http://transfrontaliera.ugal.ro/index.php/ro/admitere/licenta-si-master 


