
Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul
universitar 

 
 Subsemnatul(a) ______

de admitere la Facultatea de Teologie Greco

sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe prop

următoarele1: 

 Nu am fost şi nu sunt student(ă) al unui institut de învăţământ superior din România.

 Sunt absolvent  cu diplom

 Sunt student(ă) şi dau admitere la o nouă specializare.

 Am fost student(ă), dar nu am finalizat studiile (retras sau exmatriculat).

Anul obţinerii Bacalaureatului ________________

Număr de ani în regim bugetat la o instituţie de învăţământ de stat din România _________ .

Traiectoria şcolară în învăţământul superio

 

Perioada 
studiilor 

Instituţia de învăţământ superior

  

  

  

 
 Data,     

 Semnătura, 

                                                           
1 Se bifează situaţia sau situaţiile în care se află candidatul.
2 Se completează de cei care au fost / sunt studenţi în anii anteriori

 

 

Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul
universitar de stat din România 

 

Subsemnatul(a) _____________________________________, înscris(ă) la examenul 

de admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii Babeş

sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe prop

şi nu sunt student(ă) al unui institut de învăţământ superior din România.

 Sunt absolvent  cu diplomă  fără diplomă de licenţă, din anul ________.

ă) şi dau admitere la o nouă specializare. 

fost student(ă), dar nu am finalizat studiile (retras sau exmatriculat).

Anul obţinerii Bacalaureatului ________________ 

Număr de ani în regim bugetat la o instituţie de învăţământ de stat din România _________ .

raiectoria şcolară în învăţământul superior2: 

Instituţia de învăţământ superior Absolvent
DA / NU

 

 

 

       

                   
Se bifează situaţia sau situaţiile în care se află candidatul. 
Se completează de cei care au fost / sunt studenţi în anii anteriori 

 

ANEXA nr. 5 

Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul 

, înscris(ă) la examenul 

Catolică a Universităţii Babeş-Bolyai, sub 

sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

şi nu sunt student(ă) al unui institut de învăţământ superior din România. 

ără diplomă de licenţă, din anul ________. 

fost student(ă), dar nu am finalizat studiile (retras sau exmatriculat). 

Număr de ani în regim bugetat la o instituţie de învăţământ de stat din România _________ . 

Absolvent 
DA / NU 

Număr ani urmaţi 

Buget Taxă 

  

  

  

 


