UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
FACULTATEA de ISTORIE

FIŞA DE ÎNSCRIERE - ADMITERE SESIUNEA septembrie 2017
ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Studii universitare de MASTER – forma de învăţământ:
învăţământ cu frecvenţă

Foto

Dosar nr.__________ Data _________________
Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare Dumneavoastră.
Taxa de
înscriere:

Chitanţa nr.

Suma:

Scutit:

DA
NU

Motivul scutirii:

I. Date personale ale candidatului etnic român
Iniţiala (ele)
tatălui/ mamei

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conform actului doveditor, dacă este cazul)
Prenumele candidatului
Cetăţenia:

Prenumele părinţilor:

Naţionalitatea:

Tata:
Mama:
Numărul
personal

Sexul

Data naşterii (zz/ll/aaaa)

Locul naşterii
Judeţul

Ţara

Cetăţenia (ţara)

Naţionalitatea

Starea civilă: (poate să nu fie declarată)

Căsătorit (ă)

M

F

Localitatea

Etnia

Limba maternă

Necăsătorit (ă)

Divorţat (ă)/Văduv(ă)

Actul de identitate/Documentul de călătorie
Tip
Buletin de
Identitate
Paşaport

Domiciliul stabil

Seria

Numărul

Urban

Eliberat de

Data eliberării

Data expirării

Rural

Ţara .................................................... Judeţul ..................................................................... Localitatea.........................................
Strada ………............................................................. nr. .......... bl. ............. sc. ....... et. ........... ap. ........... Cod .............................
Nr. Telefon la care poate fi contactat: ……….............................. E-mail: ..........................................................@.........................
(cu prefixul ţării)

(completaţi cu MAJUSCULE)

Dacă se constată nereguli privind conţinutul dosarului, veţi fi contactat de membrii comisiei de admitere de urgenţă pentru
clarificări. În acest scop, sunteţi obligat să menţionaţi date de contact valide şi să răspundeţi solicitărilor comisiei în termen de 24
de ore.
Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?
Alte date personale ale candidatului
Orfan de ambii părinţi
Starea socială specială:
Provenit din case de copii
Provenit din plasament familial
Situaţie medicală specială:

DA

NU
Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

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) .................................
Tip act de studii: 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 CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
II.b. Studiile universitare de licenţă în curs/ absolvite
Student la altă facultate/ universitate
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ...................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. ........................................
Facultatea ...................................................................................... Domeniul de licenţă ..........................................................................
Programul de studii /Specializarea ........................................................................ Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral) ..............
Anul începerii studiilor universitare _________ Anul de studii ______(2016/2017) Numărul semestrelor finanţate de la bugetul
de stat …. Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……...
Absolvent al studiilor de licenţă

Anul absolvirii

Fără diplomă de licenţă

Cu diplomă de licenţă

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 )......................... Anul începerii studiilor universitare _________ 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 la diplomă/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 CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
II.c. Studiile universitare de master în curs/ absolvite
Student la master la altă facultate/ universitate
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea ...................................................................................... Domeniul de studii .........................................................................
Programul de studii /Specializarea ........................................................................ Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral) .............
Anul începerii studiilor universitare _________ Anul de studii ______(2016/2017) Numărul semestrelor finanţate de la bugetul
de stat …. Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……...
Absolvent al studiilor de master

Anul absolvirii

Fără diplomă de master

Cu diplomă de master

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 )......................... Anul începerii studiilor universitare _________ 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 CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
III. Cerinţe specifice facultăţii

Media examenului de licenţă (60%)
Nota la interviu (40%)

.

Criterii de departajare:
1.Media ECTS a anilor de studii din facultate:

.

2.Nota la Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă:

.

Alte informaţii:
Doriti să urmaţi cursurile din modulul DPPD (nivelul 2)?

DA

NU

IV. Opţiuni de admitere, în ordinea preferinţelor
Specializări

Codificare opţiuni

1. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa

1a. buget ; 1b. Buget fără bursă; 1c. taxă

2. Patrimoniu şi turism cultural

2a. buget ; 2b. Buget fără bursă; 2c. taxă

3. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

3a. buget ; 3b. Buget fără bursă; 3c. taxă

4. Arheologie, civilizaţie şi artă antică

4a. buget ; 4b. Buget fără bursă; 4c. taxă

Opţiuni:
(Atenţie! Nu se acceptă modificarea ulterioară a opţiunilor exprimate!!!)
Aţi urmat studii universitare de master/studii postuniversitare în regim bugetat în România?
Aţi beneficiat de bursă din partea statului român ca student?

DA
NU
DA

Nr. semestre
Nr. semestre

NU

V. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar
Diploma de bacalaureat (original)
Foaie matricolă (original)
Document echivalare studii (original)
Adeverinţă de licenţă (original)
Diploma de licenţă (original)
Supliment la Diploma de licenţă (original)
Document echivalare studii de licenţă (original)

Diploma de bacalaureat (copie)
Foaie matricolă (copie)
Document echivalare studii (copie)
Adeverinţă de licenţă (copie)
Diploma de licenţă (copie)
Supliment la Diploma de licenţă (copie)
Document echivalare studii de licenţă (copie)

Participaţi la alt/e concurs/uri de admitere la studii universitare de master?
La ce alte concursuri de admitere la studii universitare de master participaţi?
Universitatea

Domeniul/ Specializarea

VI. Condiţii de încheiere a contractului

Acte necesare
-Fişă de înscriere;
-Dosar plic;
-Chitanţa de la BRD cu taxa de admitere;
-Original* şi copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;
-Original* şi copie după certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
-Original* şi copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
-Original* şi copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională);
-Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare (Anexa nr. 3) cu excepţia candidaţilor din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinţi sunt, conform certificatului de naştere al candidatului, aparţinători ai filonului
lingvistic şi cultural românesc;
-Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
-Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
-Copia diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de
circulaţie internaţională;

-Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licenţă absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
-adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care
sunt acestea, dacă este cazul);;
-3 fotografii 3x4 cm;.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Candidaţii români de pretutindeni care au studii în altă ţară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverinţa de
echivalare eliberată de Ministerul de resort din ţara de domiciliu.

Mă angajez ca, în cazul în care am reuşit la concursul de admitere la Facultatea de Istorie, Masterat, să prezint actele de studii
originale (adeverinţa de absolvire/diploma de licenţă+suplimentul la diplomă+diploma de bacalaureat) şi să închei formularul de
confirmare în perioada 12–13 septembrie 2017. Dacă am reuşit pe locurile finanţate de la buget, în perioada menţionată, voi achita taxa de
înmatriculare în valoare de 50 lei. Dacă am reuşit pe locurile cu taxă voi achita, în perioada menţionată, cel puţin 350 lei (avans al taxei de
şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018). Am luat la cunoştinţă că dacă la data de 13 septembrie 2017 orele 1400 nu am adus actele în
original, nu am încheiatformularulde confirmare şi nu am achitat taxa voi fi declarat respins.
Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 105 lei.
Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului
universitar 2017-2018, candidaţilor li se reţin 158 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa
achitată. Taxa de înmatriculare nu se restituie. Taxa de înscriere nu se restituie.
VII. 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 facultăţii
Pagina de Facebook a Universităţii
Prieteni, cunoştinţe, rude
Profesorii din facultate
Presă
Alte surse (menţionaţi care) .........................

2. Cât de importanţi au fost următorii factorii în alegerea facultăţii, apreciaţi cât de mult a contat fiecare în opţiunea dv.
privind alegerea programului de master? (0 – deloc, ... 5 – foarte mult)
Factorii care v-au influenţat

0

1

2

3

4

5

Prestigiul Universităţii/facultăţii
Calitatea educaţiei la UAIC
Sfatul persoanelor apropiate
Statutul profesiei pentru care optaţi
Colegii
Materiile care se studiază
Informaţiile furnizate de Universitate
Apropierea de domiciliu
Oportunităţile pe care le oferă oraşul Iaşi
VIII. Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/ false,
următoarele:
- datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea;
- am luat cunoştinţă prevederile Metodologiei de admitere;
- taxa de înscriere nu se restituie.
IX. 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.
X. Declar pe propria răspundere că nu am buletin/carte de identitate românească.
Data ...........................................

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

