
Disertaţie SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 
CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE  

 – SE COMPLETEAZĂ CU LITERE MARI DE TIPAR -  

CODUL NUMERIC PERSONAL: ....................................................................................  

Subsemnatul(a): ............. ............................................................................................               
(numele, iniţiala tatălui, prenumele - din certificatul de naştere) 

Începând cu promoţia 2021, diploma de master şi suplimetul la diplomă vor fi 
completate numai cu datele personale din certificatul de naştere. 
căsătorit(ă)(dacă e cazul)........................................................................................................., 
fiul/fiica lui................................. şi al.........................., născut(ă) la data de .........................., 
localitatea..................................., jud......................................., domiciliat în localitatea ...... 
..................................,  judeţul ..............................,  str. ............................................,  nr......., 
bl........, ap.........,  nr........... telefon........................................, e-mail ................................... 
............................................... (sunteţi obligat să menţionaţi date de contact valide pentru comisie) 
absolvent(ă) al(a) Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
specializarea (încercuiţi/ subliniaţi  specializarea absolvită):  

1. ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ 
2. ARHIVISTICĂ, ISTORIA EVREILOR ŞI EBRAISTICA 
3. INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA 
4. ISTORIA COMUNISMULUI  ÎN ROMÂNIA   
5. PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL 
6. RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE  
7. STUDII EGEO-MEDITERANEENE 

între anii  20.......... - 20.........., vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la examenul de 
disertaţie, sesiunea 

  MN/12.07.2021                          Viza Facultăţii de Istorie: ..................... 

SEPTEMBRIE  2021. 
Subsemnatul, .................................................................................................................., 
sunt de acord cu „prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date, cu privire la 
înregistrarea audio/video a concursului finalizarea studiilor” (art.7 din Procedura  privind organizarea şi 
desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a 
eventualelor consecinţe ce decurg din aceasta/UAIC nr. 6741/22.04.2020 aprobată în Senatul Universităţii din 
30.04.2020) 

Disertaţia constă dintr-o singură probă: 
   1. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei – oral 
Titlul lucrării : 
............................................................................................................................................. 
 Număr pagini: ................................... 
Coordonatorul lucrării: .................................................................................................... 
 

La ridicarea actelor din dosarul personal, declar că voi depune un CD cu disertaţia în 
format PDF. 
Afişarea rezultatelor disertaţiei se face cu numărul matricol. 
Nr. şi seria chitanţă/taxa de repetare examen disertaţie (dacă este cazul):......................................................... 
Data: ......................2021         Semnătura: ......................................... 

Nr. înregistrare facultate............./..................2021 


	CODUL NUMERIC PERSONAL: ....................................................................................

