
Fişă de înscriere 
la concursul de admitere organizat de Facultatea de Istorie şi Filosofie 2020 

 Completaţi rubricile fişei numai cu majuscule! Notele se completează obligatoriu în cifre şi litere! 
 Nu puteţi alege decât o singură linie de studiu pe o fişă de înscriere. Dacă doriţi să vă înscrieţi la mai multe 

linii de studiu, trebuie să completaţi câte o fişă pentru fiecare dintre acestea! 
 La fiecare linie de studiu, cursurile se susţin în limba respectivă. Dacă sunteţi admis la o anumită linie, nu vă 

puteţi transfera la o linie diferită, aşa că este obligatoriu să cunoaşteţi limba fiecărei linii la care vă înscrieţi. 
 

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: ____________________________________________________________________________________________                                       
 

1.LINIA DE STUDIU: ____________________________________________ 
(alegeţi între ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, ENGLEZĂ; nu este permisă decât o singură opţiune pe o fişă) 

                  pe loc alocat absolvenţilor din mediul rural 

2.Numele şi prenumele (cu iniţiala tatălui): ___________________________________________________________________________ 

3. Cod numeric personal: ___________________________________________________ 

4.Anul absolvirii: _______________________________________________________________ 

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

6.Nota obţinută 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, în funcţie de domeniu) (în 

cifre şi litere): ___________________________________________________________________ 

7.Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat (în cifre şi litere): ________________________________________  

8.Premii I, II, III, obţinute la faza naţională a concursurilor şcolare 

Disciplina _________________________________________________   Anul  ___________ Premiul obţinut ___________________________ 

9.Sunt licenţiat al _____________________________________________, promoţia, ______________, în regim   cu taxă   /  fără taxă 

(observaţii: ________________________________________________________________________________________________________________) 

10.Sunt student la _______________________________________________, anul _______, în regim   cu taxă   /   fără taxă 

(observaţii: ________________________________________________________________________________________________________________) 

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

______________________, pe loc fără taxă în perioada ________________ 

Atenţionăm candidaţii supra faptului că finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune 
urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Toţi candidaţii care se încadrează în această 
situaţie sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere,  pe fişa de înscriere, perioada în care au fost susţinuţi 
financiar de la bugetul de stat pe perioada primei specializări  şi vor prezenta la confirmare o adeverinţă care să 
ateste această situaţie.  
 

12.Datorită faptului că am mai ocupat un loc fără taxă (ca licenţiat ori absolvent de colegiu) sau îl ocup în 

prezent (ca student la altă facultate), candidez DOAR pe locurile cu taxă: 

(marcaţi în casetă DA, dacă este cazul) 
Atenţie: licenţiaţii care au absolvit o facultate în regim fără taxă, precum şi studenţii care ocupă deja un loc fără 
taxă nu pot candida, conform legii, decât pe locuri cu taxă. În consecinţă, ei sunt obligaţi să răspundă cu DA fie la 
punctul 12, fie la punctul 13. În caz contrar, vor suferi sancţiuni penale, pentru fals în acte publice. 
 

13.Candidez DOAR pentru forma de învăţământ la distanţă (ID), cu taxă: 
(marcaţi în casetă DA, dacă este cazul) 

 
 
    Data, _________________              Semnătura,___________

 

 



 

 


