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FIȘA DE ÎNSCRIERE1
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
la concursul de admitere pentru anul universitar ________________, sesiunea ___________________
ATENȚIE:
Admiterea se organizează pe domenii de licență, pe locuri finanțate de la buget sau pe locuri cu taxă
(inclusiv la a 2-a facultate), la formele de învățământ IF (învățământ cu frecvență) sau ID (învățământ la
distanță). Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, la domeniul de
licență, forma de finanțare, forma de învățământ și tipul de facultate la care au candidat.
DOMENIUL DE LICENȚĂ ȘI SPECIALIZAREA
Se bifează un singur domeniu și, în cadrul acestuia, o singură specializare. Alegerea specializării în
cadrul domeniului Matematică este orientativă; opțiunea finală pentru specializare la domeniul Matematică se
va face la sfărșitul anului I, repartizarea pe specializări la acest domeniu făcându-se în ordinea descrescătoare a
rezultatelor la învățătură (punctajele de clasificare), obținute după anul I.
Domeniul

Specializarea
Matematică
Matematică-Informatică
Matematici aplicate
Informatică
Tehnologia informației

Matematică

Informatică
Calculatoare și tehnologia informației

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DE FINANȚARE
Se bifează o singură formă de învățământ și, în cadrul acesteia, o singură formă de finanțare. Candidații
care se înscriu pe locuri finanțate de la buget pot opta pentru un loc cu taxă în perioada de confirmare a locurilor
cu taxă, cf. calendarului admiterii.
Forma de învățământ
IF (învățământ cu frecvență)

Forma de finanțare
Buget
Taxă
Taxă, a 2-a facultate
Taxă
Taxă, a 2-a facultate

ID (învățământ la distanță)
DATE PERSONALE
Nume de familie
la naștere
Initiala tatalui/mamei
Fiul/fiica lui
Actul de identitate
Eliberat de
CNP (cod numeric pers.)
Locul nașterii
Țara
Cetățenia

Nume de familie
actual
Prenume
si al/a
seria

Domiciliul stabil (conform BI/CI)
Țara
Localitatea
Nr.
Bl.
Sc.
Et.
Telefon fix3
Email

nr.
la data
Localitatea
Etnia

Strada
Ap.
Judet/sector
Telefon mobil

Date de contact alternative (ale unuia dintre părinți, tutore etc)
Telefon fix
Telefon mobil
Email

1

Fișa se completează cu litere de tipar
Codul postal
3
Inclusiv prefixul localitatii
2

valabil până la
Data nașterii
Județ/sector
Starea civilă

Cod2
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STATUT SPECIAL LA ADMITERE
Se completează doar de către candidații care dau admitere pe un loc cu statut special, cf. categoriilor
enumerate mai jos și se aprobă de Comisia de admitere.
Observații
Semnătura
Aprobare
(se completează de către Comisia de admitere)
DA
NU
DA
NU
DA
Internațional
NU
Național

Categoria
(se bifează de către candidat)
Locuri pentru rromi
Locuri pentru români de pretutindeni
Locuri pentru olimpici, admitere fără
examen

STATUT SPECIAL PENTRU SCUTIREA DE PLATA TAXEI DE ADMITERE
Se completează doar de către candidații care solicită scutirea de plata taxei de admitere pentru un singur
domeniu de licență în cadrul Universității din București și se aprobă de Comisia de admitere.
Categoria
(se bifează de către candidat)
Orfan de ambii părinți sau provenit din
casă de copii sau plasament familial
Părinte cadru didactic sau angajat la
Universitatea din București
Olimpic, admis fără examen

Aprobare
Observații
Semnătura
(se completează de către Comisia de admitere)
DA
NU
DA
NU
DA
NU

INFORMAȚII DESPRE ALTE STUDII UNIVERSITARE4
Se completează obligatoriu de către candidații care sunt studenți sau care au absolvit o facultate, în
situația în care vor să candideze pe un loc finanțat de la buget sau pe un loc la a 2-a facultate.
Universitatea
Facultatea
Localitatea
Țara
Domeniul
Numărul de ani finanțați de la buget
Student anul
Absolvent fără diplomă de licență în anul
Licențiat în anul
Diplomă de licență în specializarea
Seria
Nr.
Emisă de
La data de
Media generală de absolvire
Media la examenul de licență
INFORMAȚII DESPRE LICEUL ABSOLVIT
Se completează de către toți candidații.
Liceul
Țara
Localitatea
Am sustinut bacalaureatul în sesiunea
anul
Media generală BAC
Nota la BAC la disciplina Matematică (sau echivalent, cf. aprobării Comisiei de admitere)
Diplomă de bacalaureat
Seria
Nr.
Emisă la data de
Declarația candidatului:
1. Îmi asum reponsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele
declarații inexacte sau false pot determina pierderea calității de student, concomitent cu sancțiunile
civile sau penale prevăzute de lege.
2. Am luat cunoștință și sunt de acord cu prevederile metodologiei privind afișarea rezultatelor și
prezentarea actelor de studii conform termenelor stabilite.
Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din București, pentru diferite rapoarte statistice,
conform Legii nr.677/2001, modificată și completată de Legea 102/2005 și sunt stocate în cloud.
Data________________________
4

Semnătura candidatului _________________________

Candidații care au urmat cursurile mai multor facultăți și vor să candideze pe un loc de la buget vor completa separat o declarație cu toate facultățile la
care sunt sau au fost studenți și numărul de ani finanțați de la buget la fiecare dintre ele.

