UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
FACULTATEA DE ISTORIE
SPECIALIZAREA: ISTORIE - La distanţă
DECAN,
Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA
Secretar şef facultate,
Valeria MIHĂILĂ

Fişă de înscriere semestrială
Anexa 1 la Contractul de studii nr.
Subsemnata(ul)_________________________________________, student(ă) la Facultatea de Istorie,
CNP _________________, nr. matricol ___________________________,
studii universitare de licenţă ID, în anul universitar 2021/2022, semestrul 4,
email (MAJUSCULE)_________________________________________ , telefon________________,
doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:
Codul
disciplinei

Tipul disciplinei

Disciplinele semestrului 4,
2021/2022

Bifați cu X

Număr
credite

31050040010SL2112407

Obligatorie

România în secolul XX. Politică
şi societate

6

31050040010SL2112408

Obligatorie

Europa şi lumea în secolul XX.
Democraţie şi totalitarism

6

Etică şi integritate academică

4

31050040010SL2312403.ID Obligatorie

Se va alege 1 disciplină din pachet

31050040010SL2222416
31050040010SL2222415

Opţională din
pachet
Opţională din
pachet

Formarea naţiunilor

5

Introducere în epigrafia grecolatină

5

Se va alege 1 disciplină din pachet

31030040010SL2222418

Opţională din
pachet

Limba greacă

5

31050040010SL2222417

Opţională din
pachet
Opţională din
pachet

Limba latină

5

Limba Slavă veche

5

31030040010SL2212410

Obligatorie

Practică de specialitate (+aplicaţii
practice itinerante) (1)

4

31050040010SL2331109

Obligatorie, nu

Educaţie fizică

1

31030040010SL2222419

intră în calculul
mediei

31050040010SL2332312

1

Facultativă, nu intră Istoria şi civilizaţia evreilor
în calculul mediei
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Semnătura studentului

Total credite pe semestru: 30

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Discipline restante

Cadru didactic
titular

Număr
credite

(1) Practică de specialitate (+aplicaţii practice itinerante) – în perioada 16 – 20 mai 2022
studentii se înscriu la un cadru didactic de la Facultatea de Istorie. Indrumatorul
Practicii de specialitate poate fi şi coordonatorul lucrării de licenţă. După acceptul
cadrului didactic, studentul trimite un mail cu numele îndrumătorului Practicii de
specialitate la adresa c.goncescu@yahoo.com până la data de 27 mai 2022. În cazul în
care nu trimiteţi, conducerea facultăţii vă va repartiza din oficiu.
Iau la cunoştinţă următoarele:
1. Înscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în statutul disciplinei.

Mă oblig să achit următoarele taxe în termenul stabilit şi anunţat prin afişare la facultate:
• Taxa de şcolarizare, în cuantum de 1000 lei/semestru, aprobată de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
din Iaşi;
• Taxa de echivalare, pentru ___ discipline, îm cuantum de _______ lei.
• Taxa de reexaminare, pentru ______ discipline, în cuantum de __________ lei;
• Taxa de refacere a activităţii didactice, pentru ____ discipline, în cuantum de _______ lei.
Diploma de Bacalaureat, în original, se află la Facultatea de ........................................................
Diploma de Licenţă, în original se află la Facultatea de ................................................................

Prin semnarea Fişei de înscriere semestriale, beneficiarul îşi dă acordul cu privire la stocarea, utilizarea, prelucarea
şi portarea datelor personale, de către Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în scop contractual în vederea
derulării studiilor universitare, respectiv pentru exercitarea de către operator a unor interese legitime, prevăzute de
lege cum ar fi: transmiterea informaţiilor, conform legii, altor entităţi, respectiv prelucrarea acestor date de către
entităţi.
Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi declar că sunt
de acord ca datele mele personale să fie stocate, utilizate, prelucrate şi portate.
Data

Semnătura studentului:
(se va trece numele, initiala tatălui, prenumele –
din certificatul de naştere student)

………………………………………………………
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