UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ
DOMENIUL TEOLOGIE
FIŞA TIP 1: Master

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ADMITERE 2020

I.1 – Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină
1. Numele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)

2. Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, conform actului doveditor)
4. Iniţialele tatălui/mamei2

3. Prenumele
5. CNP3

6. Data naşterii :
Anul

7. Locul naşterii :
Ţara de origine:

Luna

Ziua

Judeţul/(Ţara4)

Localitatea

8. Sexul:

9. Starea civilă5:

Căsătorit(ă)

10. Starea socială6 specială:
11. Cetăţenia:

Necăsătorit(ă)

Orfan: de un părinte
de ambii părinţi
provenit din familie monoparentală

Oraşul/Comuna/Satul

provenit din case de copii

Alte cetăţenii
12. Etnia7

Cetăţenia anterioară, dacă este cazul
Ţara

M

Divorţat(ă)/Văduv(ă)

Română, cu domiciliul în România/străinătate

13. Domiciliul stabil

F

Judeţul8/(Ţara)9
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj,

apartament, sector)10
14. Actul de identitate/Documentul de călătorie11
Eliberat de
Perioada de valabilitate
Telefon

Seria

Numărul

Data eliberării:
15. Alte date personale ale candidatului
Adresă de e-mail

16. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (Se bifează numai de persoanele
aflate în această situaţie, pe bază de documente)
1

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz)
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală)
3
Sau alt cod de identificare personală pentru candidaţii străini
4
Numai pentru candidaţii străini
5
Poate să nu fie declaratră
6
Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială
7
Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată)
8
Numai pentru candidaţii români
9
Numai pentru candidaţii străini
10
Se solicită şi pentru studenţii străini
11
Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini
cu altă cetăţenie decât UE/SEE
2

I.3.a – Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)
1. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit
Ţara

Localitatea

Judeţul

Profilul/Domeniul

Durata studiilor

Anul absolvirii

Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)

2. Datele de identificare ale diplomei
Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

Seria

Numărul

Anul emiterii

Emisă de
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE – acorduri bilaterale/CNRED/Direcţia cetăţeni străini
din MECI)
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED)13
I.3.b – Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învăţământ universitar
1. Studiile universitare absolvite
Ţara
Localitatea
Judeţul

Denumirea instituţiei de învăţământ superior

Facultatea
Domeniul/Profilul

Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)

Forma de finanţare a studiilor:
semestre, după caz)

Buget

Taxă

Durata studiilor (număr de ani sau număr de

Anul absolvirii

2. Datele de identificare ale actului de studii
Tipul – denumire(diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master
Seria

Numărul

Emitentul
Anul emiterii

Număr Supliment diplomă/Foaie matricolă care însoţeşte actul de studii
3. Alte observaţii (pentru cazurile în care studiile au fost făcute în străinătate)
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE – acorduri bilaterale/CNRED)
Număr/Serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED)15

12

Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea
studiilor anterioare (document eliberat de Direcţia cetăţeni străini din MECI), care permit înscrierea în învăţământul superior.
13
Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini
14
Se apică şi pentru candidaţii străini
15
Idem 13

DATELE NECESARE CONCURSULUI NIVEL MASTER
1. Ordinea opţiunilor la specializările facultăţii pentru absolvenţii de liceu:
Notă: Candidatul notează în ordinea preferinţelor specializările şi formele de învăţământ pentru care optează.
Forma de învăţământ

Specializarea

Învăţământ la distanţă
(cu taxă)
Limba de studiu (R: romănă; M: maghiară; G: germană; .... alta)
R M G
..
R M G
..
R
M
G
..
Zi, fără taxă

Zi, cu taxă

1. a. Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)
1. b. ..............
1. c. ..............

DATE NECESARE CONCURSULUI:

1. Media examenului de licenţă (în cifre şi litere):
,
2. Nota la interviul motivațional (Admis/Respins):
,
3. Media de la examenul de Bacalaureat
,

SITUAŢIA UNIVERSITARĂ (dacă este cazul)
În cazul actualilor masteranzi la o altă facultate sau universitate:
3. Sunt masterand(ă) la universitatea:
4. Facultatea:

5. Specializarea:

7. Perioada (în număr ani) în care am ocupat loc bugetat (fără taxă):

6. Anul de studiu:
8. între anii:

În cazul absolvenţilor de master la o altă facultate sau universitate:
9. Sunt absolvent master(ă) al (a) universităţii:
10. Facultatea:

11. Specializarea

13. Perioada (în număr ani) în care am ocupat loc bugetat (fără taxă):

12. În anul:
14. între anii:

În cazul întreruperii studiilor:
15. Am fost masterand(ă), dar am întrerupt studiile la universitatea:
16. Facultatea:

17. Specializarea:

19. Perioada (în număr ani) în care am ocupat loc bugetat (fără taxă):
21. Solicitare căminizare : Doresc cămin

DA

18. Până în anul:
20. între anii:
NU

DECLARAŢIE
Subsemnatul

.........................................................................................................................................,

declar

pe

proprie

răspundere,

cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 292 Codul Penal, că informaţiile oferite în această fişă de înscriere
sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat până în data confirmării comunicate în calendarul admiterii,
voi pierde acest drept. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii de student) se
face doar după prezentarea actelor în original la sediul facultăţii, în termenul stabilit.
Data: ____________________

Semnătura: _________________________

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul/subsemnata__________________________________________________________,
domiciliat(ă)

în________________________________________________________________________,

având CNP _________________________, în calitate de candidat la admitere/candidat declarat admis la
admitere pentru programele de studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt
în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar
și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare - Regulamentul
2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior şi de către orice alt
organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității acesteia.
Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada admiterii și ulterior, în perioada studiilor. De
asemenea, consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date operate de
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ulterior finalizării studiilor, în cazul în care acestea sunt
impuse de prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile normate
ale autorităților și instituțiilor publice.
Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de
legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățământ
superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și
nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale Regulamentului 2016/679/UE,
asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate.
Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu
funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație acoperă de
asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului, prelucrările referitoare la
starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă.

Nume şi prenume: _____________________
Dată: ______________
Semnătură: _________
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