Facultatea de Istorie şi Filosofie

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-405300
Tel: tel 0752282596
cursuri.securitate@ubbcluj.ro

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Curs formare profesională continuă

MANAGER DE SECURITATE
COD COR 121306

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 : ………………………………………………………………………………….
3. Care este pentru dvs. cel mai potrivit interval orar cand pot fi planificate orele :
III.

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru specializarea „Manager de securitate” taxa de şcolarizare este de 1000 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 formare profesională se completează împreună cu responsabilii cursului, în

momentul predării dosarului la sala Reuniuni cladirea Hotel Universitas a UBB, str.
Pandurilor nr 7.
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)
3. Certificat de naştere (copie xerox) (obligatoriu)
4. Act de identitate (copie xerox) (obligatoriu)
5. Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din
punct de vedere psihic; (obligatoriu) de la medicul de familie/mediul institutiei unde
lucreaza – în original
6. Cazier judiciar- pt înscriere cursuri de formare profesională Manager de Securitate:
din care să rezulte că persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite
cu intenţie – în original – pt persoanele care nu sunt angajate
7. Chitanţa/documentul justificativ privind plata taxei de şcolarizare: Taxa se 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 curs Manager de
Securitate / Facultatea de Istorie şi Filosofie (obligatoriu) – în original
7.a. Adeverință din care să rezulte calitatea de student, masterand, doctorand, cadru
didactic UBB (pentru cei care doresc reducerea taxei de școlarizare cu 50%)
8. scrisoare de intenţie (max. 300 de cuvinte) în care candidaţii vor prezenta:
preocupările, hobby-urile, planurile de viitor şi motivaţia înscrierii la curs –
(obligatoriu)
9. copii după documentele care atestă preocupări asociate domeniului (facultativ)
10. atestat (copie) de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie europeană
(facultativ)
11. 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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