
 
 

            Facultatea de Istorie şi Filosofie 
                                            Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1                                                 

                                      Cluj-Napoca, RO-405300 
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                                   cursuri.securitate@ubbcluj.ro 

                                   

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
Curs formare profesională continuă  

 
REDACTOR PRESĂ SCRISĂ ŞI AGENŢII; REDACTOR WEB; REDACTOR RADIO; 

REDACTOR TV, COD COR 264211  

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CANDIDATULUI 

 
1. Numele şi prenumele (cu iniţiala tatălui):    

2. Prenume părinţi :  

3. Data şi locul naşterii :  

4. Vârsta :  

5. Seria şi număr buletin :  

6. Cod numeric personal :  

7. Domiciliul stabil :  

8. Reşedinţă pe timpul desfăşurării cursului 

9. Ocupaţie/loc de muncă : 

10. Telefonul unde poate fi contactat de urgenţă - tel fix :  

                                                                                   - tel mobil   

     11.   Adresă e-mail :  

 

II. INFORMAŢII ŞCOLARE RELEVANTE DESPRE CANDIDAT 

 

1. Liceul şi anul absolvirii :  

Profilul :  

 

2. Facultatea şi anul absolvirii :  

Specializarea : 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

III. TAXA DE ŞCOLARIZARE 

 

 Pentru specializarea „REDACTOR” taxa de şcolarizare este de 800 RON  
 

         IV.     La înscriere, candidaţii vor depune un DOSAR cu următoarele acte : 

 
1. Fişa de înscriere şi Contractul de formare profesională, care se vor completa în 

momentul înscrierii (obligatoriu); Fişa de înscriere se completează şi se trimite online pe 

adresa cursuri.securitate@ubbcluj.ro şi se predă în original la înscriere. Contractul de 
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formare profesională se completează împreună cu responsabilii cursului la sala 305 cladirea 

centrală a UBB ăn momentul predării dosarului. 

 

      2.  Diploma de Licenţă (copie xerox) sau Adeverinţa echivalentă acestei diplome, în cazul în 

care candidatului nu i s-a eliberat încă de la facultate diploma de licenta (obligatoriu) 

 

2. Certificat de naştere (copie xerox) (obligatoriu) 

 

3. Act de identitate (copie xerox) (obligatoriu) 

 

4. Chitanţa/documentul justificativ privind plata taxei de şcolarizare: Taxa se plăteşte la 

caseria Facultăţii de Istorie şi Filosofie (orar 09.00 – 12.00) sau prin mandat poştal sau prin 

bancă în Contul (IBAN) al Universităţii "Babeş-Bolyai": RO35TREZ21620F330500XXXX, 

deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849.  Vă rugăm insistent să 

meţionaţi pe mandat: pentru cursul (se trece numele cursului) de la Facultatea de Istorie 

şi Filosofie (obligatoriu) – în original 

 

5. scrisoare de intenţie (max. 300 de cuvinte) în care candidaţii vor prezenta: preocupările, 

hobby-urile, planurile de viitor şi motivaţia înscrierii la curs – (obligatoriu) 

 

6. un articol pe o temă aleasă aleator (maxim 300 cuvinte). Se poate substitui cu video, radio – 

(obligatoriu); 

 

7. copii după documentele care atestă preocupări asociate domeniului (facultativ) 

 

8. atestat (copie) de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie europeană (facultativ) 

 

9. dosar plic (obligatoriu) 

 

 

 

Notă:  

La depunerea dosarului candidaţii vor avea asupra lor şi documentele în original pentru 

certificarea copiilor. 

 

Dosarul poate fi scanat şi trimis online pe adresa cursuri.securitate@ubbcluj.ro urmând 

ca în format fizic să fie predat ulterior 

 

 

 

 DATA,                                                                        SEMNĂTURA, 

                                                                                                             _____________ 
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