UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DOCTORALE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Dosar nr.__________ Data _________________2016

Vă rugăm să completaţi formularul cu MAJUSCULE şi, după caz, să marcaţi cu X varianta
corespunzătoare Dvs.
Taxa de
înscriere:

Chitanţa nr.

Suma:

Scutit:

DA
NU

Motivul scutirii:

I. Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/ UE/ SEE

Iniţiala (ele)
tatălui/ mamei
/
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conform actului doveditor, dacă este
cazul)
Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

Prenumele candidatului
Prenumele părinţilor:

Tata

Mama

CNP

Sexul

Data naşterii (zz/ll/aaaa)

Cetăţenia (ţara)

Naţionalitatea

Domiciliul stabil

Limba maternă

Necăsătorit (ă)

Numărul

Urban

Localitatea

Etnia

Căsătorit (ă)

Actul de identitate/Documentul de călătorie
CI
Seria
Tip
Paşaport

F

Locul naşterii
Judeţul

Ţara

Starea civilă:

M

Eliberat de

Divorţat (ă)/Văduv(ă)
Data eliberării

Data expirării

Rural

Ţara ............................................................................... Judeţul ..............................................................................................
Localitatea.................................................................. Strada ............................................................................ nr. .......... bl. .............
sc. ....... et. ........... ap. ........... Cod ............................. Telefon: ............................................... E-mail: ..............................

Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?

DA

NU

Alte date personale ale candidatului
Starea socială specială:
Orfan de ambii părinţi

Orfan de un părinte

Provenit din case de
copii

Provenit din familie
monoparentală

Provenit din plasament familial

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
II.a.Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit ..................................................................................................... Ţara ............................................................

Localitatea .................................................................................................. Judeţul
..................................................................................
Filiera………………........................................……………Profilul……….............……...........................……..……………………
….Specializarea..................................................................................................... Durata studiilor .......................................................
Anul absolvirii ................................ Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID) ..................................................................................
Diploma de bacalaureat: Seria ………….. Numărul …………….. Emisă de ………………………………………………………...
Data emiterii……………………. Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii ……………………………………
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
II.b. Studiile universitare de licenţă absolvite
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral )......................... Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat ……..…………….
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..…. Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de licenţă: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
II.c. Studiile universitare de master absolvite
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de studii............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral )......................... Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat ……..…………….
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..…. Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de master: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
II.d. Studiile universitare de doctorat în curs/ absolvite
Student la un alt program de doctorat
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de studii............................................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/FF/)......................... Numărul de luni finanţate de la bugetul de stat ……..……………. Cu bursă ……
Fără bursă …… ……..…. Durata studiilor (număr de ani) ................................
Absolvent al studiilor de doctorat

Anul absolvirii

Fără diplomă de doctor

Cu diplomă de doctor

Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de studii............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/FF/)......................... Numărul de luni finanţate de la bugetul de stat ……..……………. Cu bursă ……
Fără bursă …… Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de doctor: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........

III. Media generală la examenul de licenţă şi disertaţie
Media la examenul de licenţă

.

Media la examenul de disertaţie

.

Media generală

.

IV. Limbi străine cunoscute
ΙNΤELEGERE
(Specificaţi nivelul)

Limbi străine cunoscute

Ascultare

VORBIRE
(Specificaţi nivelul)

Citire

Participare la conversaţie

SCRIERE
(Specificaţi nivelul)

Discurs oral

Specificaţi
limba străină
Denumirea certificatului (dacă este cazul)

Specificaţi
limba străină
Denumirea certificatului (dacă este cazul)

Specificaţi limba
străină
Denumirea certificatului (dacă este cazul)

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

V. Opţiuni privind admiterea
Domeniul de doctorat: Istorie contemporană / Istorie medievală / Istorie modernă / Istorie veche
Conducător de doctorat:Prof.univ.dr.___________________________________________________
Aviz conducător de doctorat: _______________________________________ (la depunerea dosarului Fişa
de înscriere va avea avizul scris al conducătorului de doctorat)
Forma de învăţământ (se numerotează ordinea preferinţelor, de la 1- prima opţiune, la 4 – ultima opţiune):
cu frecvenţă buget
cu frecvenţă cu taxă
cu frecvenţă redusă buget

cu frecvenţă redusă cu taxă

VI. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar
Diploma de bacalaureat (original)

Diploma de bacalaureat (copie legalizată)

Document echivalare studii preuniversitare
(original)
Diploma de licenţă (original)

Document echivalare studii preuniversitare (copie
legalizată)
Diploma de licenţă (copie legalizată)

Document echivalare studii de licenţă
(original)
Diploma de master (original)

Document echivalare studii de licenţă (copie
legalizată)
Diploma de master (copie legalizată)

Document echivalarestudii de master
(original)

Document echivalare studii de master (copie
legalizată)

VII. Condiţii de încheiere a contractului
Se vor menţiona condiţiile de încheiere a contractului de studiu specific fiecărei Şcoli Doctorale:
-

perioada de încheiere a contractelor – se va afişa pe site-ul facultăţii:
http://history.uaic.ro/categorie/anunturi/doctorat/

-

taxele ce trebuie achitate la orice sucursală BRD din ţară:
- 60,00 lei pentru candidaţii admişi la forma de invăţământ „cu frecvenţă buget” şi „cu frecvenţă

redusă buget” – perioada depunerii chitanţei se va afişa la afişierul / site-ul facultăţii.
- 250,00 lei pentru candidaţii admişi la forma de învăţământ: „cu frecvenţă cu taxă” şi „cu frecvenţă
redusă cu taxă” – perioada depunerii chitanţei se va afişa la afişierul / site-ul facultăţii;
-

documente ce trebuie depuse la dosar – se vor afişa în timp util la afişierul / site-ul facultăţii;

-

alte cerinţe

VIII. Chestionar privind alegerea dumneavoastră
1. De unde aţi aflat despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC)? (puteţi evidenţia mai multe surse)
Bifaţi

Surse de informare
Site-ul dedicat admiterii (admitere.uaic.ro)
Site-ul Şcolii Doctorale
Pagina de Facebook a Universităţii
Prieteni, cunoştințe, rude
Profesorii din Facultate/Şcoala Doctorală
Presă
Alte surse (menţionați care) .........................

2. Cât de importanţi au fost următorii factori în alegerea Şcolii Doctorale?Apreciaţi cât de mult a contat fiecare factor în opţiunea
dumneavoastră privind alegerea programului de doctorat.(0 – deloc, ... 5 – foarte mult)
Factorii care v-au influenţat

0

1

2

3

4

5

Prestigiul Universităţii/Şcolii Doctorale
Calitatea educaţiei la UAIC
Sfatul persoanelor apropiate
Statutul profesiei pentru care optaţi
Colegii
Materiile care se studiază
Informaţiile furnizate de Universitate
Apropierea de domiciliu

IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor
inexacte/ false, că datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea şi că am luat cunoştinţă
de prevederile metodologiei de admitere.
X. Datele declarate de dumneavoastră sunt prelucrate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

Data ..............................2016

Semnătura ...........................................

