UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI,, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE
Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel./fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE)
FISA DE ÎNSCRIERE NR………….
1.

NUMELE____________________________________PRENUMELE__________________________________________________

2.

DOMENIUL: _______________________________________________________________________________________________
(alegeţi fie TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI, Actorie, Regie, Teatrologie, fie CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA,
Cinematografie,Fotografie, Media; ,Filmologie; nu este permisă decât o singură opţiune pe o fişă de înscriere)

3.

LINIA DE STUDIU: ________________________________________

(cu iniţialele tatălui)

(se vor trece toate prenumele)

(alegeţi între ROMÂNĂ, MAGHIARĂ (linia maghiară nu are specializările Regie, domeniul TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI; Filmologie, domeniul
CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA; nu este permisă decât o singură opţiune pe o fişă)

4.

Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________C.I. nr. /CNP_______________________________________________

5.

Data naşterii: anul_____________luna_______________ziua________________________________________________________

6.

Locul naşterii: localitatea____________________________judeţul___________________________________________________

7.

Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul______________________________

8.

Telefonul unde puteţi fi contactat de urgenţă: ____________________________________________________________________

9.

Adresa e-mail: ______________________________________________________________________________________________

10.

Prenumele părinţilor/susţinătorilor legali: tata___________________mama___________________________________________

11.

Liceul şi anul absolvirii: ______________________________________________________________________________________

12.

Diploma de bacalaureat: anul absolvirii__________________seria diplomei_______nr.__________________________________

13.

Profilul liceului absolvit: ______________________________________________________________________________________

14.

Media examenului de bacalaureat: _____________________________________________________________________(în cifre şi litere)

15.

Limba străină studiată în liceu_________________________________________________________________________________

16.

Limba străină care vrea să o înveţe la facultate (nivel intermediar sau avansat)________________________________________

17.

Sportul pe care l-ar alege la orele de educaţie fizică (înot, tir, atletism, tenis etc. )_______________________________________

18.

Premii I, II, III, obţinute la faza naţională a olimpiadelor şcolare, la disciplinele Limba şi literatura română/limba şi literatura
maghiară___________________________________________________________________________________________________
(numai pentru candidaţii de la domeniul TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI, specializarea Teatrologie)

19.

Sunt student la ___________________________, anul ____, în regim (cu taxă sau fără taxă) _______________________________

20.

Am studiat la ____________________________, anul univ.__________, în regim (cu taxă sau fără taxă, nr. anilor) _______________________

21.

Sunt licenţiat al _____________________, promoţia, ______, în regim (cu taxă sau fără taxă, nr. anilor)______________________

22.

Media examenului de licenţă (în cifre şi litere) :_______________________Media generală a anilor de studiu la prima facultate (în cifre şi
litere) :____________________________________________________________________________________________

23.

Am fost student, dar am întrerupt studiile la Facultatea

_________________________________, în perioada ____________________, pe

loc fără taxă în perioada ____________________________________________________________
24.

În

această

sesiune

de

admitere,

mai

sunt

înscris

la

concurs

şi

la

următoarele

secţii

sau

facultăţi:

___________________________________________________________________________________________________________

25.

Candidez pe loc:

bugetat □

bugetat + taxă □

taxă * □

(marcaţi cu DA, în una dintre casete)
*În cazul în care au obţinut nota minimă 5 cinci, candidaţii care au optat doar pe locurile cu taxă au prioritate la repartizarea pe aceste locuri, chiar în
condiţiile unor medii mai mici decât ale candidaţilor care au optat iniţial pentru buget.

Atenţie: licenţiaţii care au absolvit o facultate în regim fără taxă, precum şi studenţii care ocupă deja un loc fără taxă sau au mai studiat pe 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 19, fie la punctul 20
sau 21. În caz contrar, vor suferi sancţiuni penale, pentru fals în acte publice.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că informaţiile oferite
sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut, până în data de 24-29 iulie 2015 (conform calendarului admiterii), voi
pierde acest drept.
Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere în
anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate.
Declar că mi-am însuşit prevederile Regulamentului Admiterii şi că sunt de acord să le respect. Am luat la cunoştinţă faptul că în caz contrar
voi fi exclus din concurs.
Data, _________________

Semnătura, _________________
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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 persoanal să fie prelucrate prin orice mijloace, în
conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană
(Directiva CE/95/46, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția publică de
învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra
activității acesteia.
Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv
acelea cu funcție de identificare și cele referitoare la situația școlară.

Nume şi prenume: ____________________
Dată: ______________
Semnătură: _________
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