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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE / Nivel master
la concursul de admitere, sesiunea iulie 2018.

OFERTA FACULTĂŢII
Dupa obţinerea diplomei de licenţã studentii pot opta pentru una din specializarile de Master de 4
semestre din cadrul facultãţii:
 Fizica Corpului Solid,
 Biofizicã şi Fizica Medicalã,
 Fizica Computaţionalã,
Alte detalii şi criteriile de departajare sunt prezentate în Regulamentul de admitere al facultăţii.
I. Date de identificare a candidatului
1
Date personale ale candidatului cu cetatenie romana/straina
1.
Numele de familie la nastere (din
certificatul de nastere)
2.
Numele de familie actual (dupa

3.

Nume, prenume, CNP

Prenumele

4.
5.

Initialele tatalui/mamei
3

Anul
Ziua
Luna
Tara de origine
4
Judetul/(Tara )
Localitatea
F/B
Casatorit(a)
Necasatorit(a)
Divortat(a)/Vaduv(a)

Data nasterii
7.
Locul nasterii
Sexul
Starea civila

5

Starea sociala speciala

Orfan (de un parinte sau de ambii
parinti)
provenit din case de copii
provenit din familie monoparentala

Cetatenie

Romana, cu domiciliul in
Romania/strainatate
Alte cetatenii
Cetatenie anterioara, daca este
cazul

10.
6

11.

12.
13.

2

CNP

6.

8.
9.

casatorie, infiere, modificare la cerere,
daca este cazul, conform actului
doveditor)

7

Etnia

Tara
8
9
Judetul /(Tara )
Orasul/Comuna/Satul
Domiciliul stabil
Adresa (strada, numar, bloc,
10
scara, etaj, apartament, sector)

14.
Actul de
identitate/Documentul de
11
calatorie
15.

Alte date personale ale
candidatului

Seria
Numarul
Eliberat
Data eliberarii
Perioada de valabilitate
Telefon, adresa de e-mail

1

16.

Candidat care se
incadreaza in categoria
persoanelor cu dizabilitati

Se bifeaza numai de persoanele
aflate in aceasta situatie pe baza
de documente)

1

La inscriere sau la modificarea datelor personale (dupa caz).

2

Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentala).

3

Sau alt cod de identificare personala pentru candidatii straini.

4

Numai pentru candidatii straini.

5

Poate sa nu fie declarata.

6

Se aplica doar candidatilor cu o situatie sociala speciala.

7

Numai pentru candidatii romani (poate sa nu fie declarata).

8

Numai pentru candidatii romani.

9

Numai pentru candidatii straini.

10

Se solicita si pentru studentii straini.

11

Documentul de calatorie numai pentru candidatii straini (act de identitate pentru cetatenii UE / SEE sau pasaport pentru

studentii straini cu alta cetatenie decat UE/SEE).

II. Informaţii şcolare relevante despre candidat
12
Date privind pregatirea anterioara a candidatului (absolvent de liceu)
1.
Institutia unde a absolvit

Studiile preuniversitare absolvite,
nivel liceu

Tipul (diploma de bacalaureat sau
echivalenta pentru candidatul care
a bsolvit studii anterioare in
strainatate)

2.

Datele de identificare ale diplomei

3.
Alte observatii (pentru cazurile in
care candidatul care a absolvit
studii anterioare in strainatate)
4.

Tara
Localitatea
Judetul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de invatamant
(Zi/Seral/FR/ID)

Seria
Numarul
Emisa de
Anul emiterii
Numarul foii matricole care
insoteste actul de studii
Vizarea/Recunoasterea diplomei
prezentate (DGRIAE - acorduri
bilaterale/CNRED/Directia cetateni
straini din MECI) Nr./Serie act de
recunoastere/echivalare eliberat de
13
DGRIAE/ CNRED)

Media examenului de
BACALAUREAT (în cifre şi litere):

12

Pentru candidatul strain care vrea sa studieze in Romania se va considera numai documentul care atesta recunoasterea /

echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de Directia cetateni straini din MECI), care permit inscrierea in
invatamantul superior.
13

Aplicabil pentru candidatii romani care au finalizat studiile anterioare in strainatate sau pentru candidatii straini.
14

Date privind pregatirea anterioara a candidatului (absolvent de ciclu de invatamant universitar)
1.
Tara
Localitatea
Judetul
Denumirea institutiei de invatamant
superior
Facultatea
Studiile universitare absolvite
Profilul/Domeniul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obtinut
Forma de invatamant
(Zi/Seral/FR/ID)
Forma de finantare a studiilor

2

(buget/taxa)
Durata studiilor (numar de ani sau
numar de semestre, dupa caz)
Anul absolvirii
Tipul (denumirea (diploma/diploma de
licenta /echivalenta/diploma de master)

2.

Seria
Numarul
Emisa de
Anul emiterii

Datele de identificare ale
actului de studii

Supliment diploma/Foaia matricola care
insoteste actul de studii
Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate
(DGRIAE - acorduri
bilaterale/CNRED/Directia cetateni straini
din MECI) Nr./Serie act de
recunoastere/echivalare eliberat de
DGRIAE/ CNRED)15

3.
Alte observatii
4.
5.
6.

Media anilor de studiu (în
cifre şi litere)
Media examenului de
licenţă (în cifre şi litere)
Am studiat la nivel master la
Facultatea:
in perioada

Bugetat (DA/NU)

14

Se aplica si pentru candidatii straini.

15

Idem 13.

III.
Opţiunea candidatului
Completaţi în Tabelul 2 codul specializărilor (dat în Tabelul 1) în ordinea dorită de dumneavoastră.
Tabelul 1
SPECIALIZARE

COD SPECIALIZARE
1
2
3

Biofizicã şi Fizica Medicalã
Fizica Computaţionalã
Fizica Corpului Solid
Tabelul 2
Opţiunea 1

Opţiunea 2

Opţiunea 3

Cod

IV.

Alte informaţii despre candidat

Dacă nu sunt admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat sunt de acord să urmez cursurile în
regim cu taxă (DA sau NU) ……………………………………………………………….............………….
2. An fost/sunt înscris la masterat în regim bugetat (DA sau NU)……...............................................
3. Doresc cămin în anul I de studiu (DA sau NU) ………………………………………..
4. Numele, prenumele, ocupaţia şi adresa părinţilor:
Tata………………………………………………………… ocupaţia …………………………………………..……..
Mama ……………………………………………………… ocupaţia …………………………………………….…..
Adresa …………………………………………………………………………… tel. …………..……………………..
1.

Semnătura,
......................................

Data,
……………………

3

