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I.11. Cetăţenia:

Eliberat de:

- - Perioada de valabilitate:

 Denumirea Instituţiei de învăţământ superior:

Zi FR ID Forma de finanţare:

(denumirea - diplomă de de licenţă/echivalentă /diplomă de master)

Buget Taxă

An absolvire

Supliment/ Foaie matricolă nr.:

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2014

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

SPECIALIZAREA:_______________________________________________

I. Datele personale ale candidatului

 

I. 3. Prenumele: 

I.4. Iniţialele tatălui/mamei I.5. CNP:

FACULTATEA _________________________________________________

DOMENIUL____________________________________________________

I. 1. Numele de familie din certificatul de naştere: 

Durata studiilor(nr. ani sau nr. de semestre, după caz)

necăsătorit(ă)

căsătorit(ă)

divorţat(ă)

I.6. Data naşterii:   Ziua: Luna: Anul:

I.9. Starea civilă:

I.7. Locul naşterii:

I.10. Starea socială specială: orfan de un părinte

orfan de ambii părinţi

provenit din case de copii

proveniţi din familie monoparentală

I.8. Sexul F/M

I.12. Etnia: 

I.13. Domicilul stabil:

văduv(ă)

I.14. Actul de identitate: Seria: Numărul:

Specializarea

Data eliberării:

I.15. Alte date ale candidatului:   Telefon: Adresă de e-mail:

Titlul obţinut

1. Studiile universitare absolvite

Forma de învăţământ: Seral

I.16. Candidaţi care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ( se bifează numai de persoanle aflate în această situaţie pe bază

de documente)

 I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)

Domeniul/Profilul:

Judeţul:

Facultatea

Ţara: Localitatea:

An emitere:

Seria: Nr.:

ANEXA 2

2. Datele de identificare ale diplomei - Tipul:

NOTĂ: Se va completa obligatoriu toate informaţiile specificate în formular.

 3. Alte observaţii (pentru cazuri în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

- Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterare/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECTS)

 - Nr./Serie act de Recunoaştere/echivalare eliberat de DPIRP/CNRED

Emitentul:
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Da

Nu

Da

Nu

da 13.

nu

Da

Nu

Declar pe propria răspundere că nu sufăr de boli psihice şi alte boli cronice.

Data Semnătura

14. religia:

  15. Participaţi la altă admitere în învăţământul superior ?

tel/fax adresă e-mail

mama

  12. Solicitaţi cazare pe timpul studiilor

   10. Ocupaţia părinţilor

  11. Domiciliul stabil al părinţilor

  9. Prenumele părinţilor

  5. Absolvent cu diplomă de licenţă/absolvire al învăţămîntului superior de stat Buget

Taxă

Taxa de înscriere, chitanţa nr.

  6. Media generală din facultate  7. Media generală la licenţă

  8. Naţionalitatea

tata

Buget

Taxă

an IIBuget Buget

Taxă

an III

Taxă

4. Sunteţi student în învăţământul superior de stat: an I
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