Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Domeniul: Științe ale Educației
Specializarea: MASTER DIDACTIC în GEOGRAFIE

Anexa 1
DECAN,
Conf.univ.dr. Ştefan BONCU

Secretar,
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ
Anexa 1 la ContractuI de studii universitare nr. _____________
Subsemnatul(a), _______________________________________________________________________________ student(a) la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, CNP _____________________________________ nr. matricol
________________________________________, studii universitare de master, în anul universitar 2021-2022, anul II semestrul II,
doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:
Nr.
crt.

Tipul
disciplinei

Disciplinele semestrului II pentru anul universitar
2021-2022

Cadru didactic titular

Număr
credite

1

obligatorie

Didactica domeniului Ştiinţele naturii (abordare
integrată a curriculumului şcolar)

Lect.univ.dr. LARION DANIELA

7

2

obligatorie

Practică pedagogică (Geografie)

Conf.univ.dr.LESENCIUC CRISTIAN DAN

10

3

obligatorie

Cercetare educaţională pentru elaborarea lucrării
de disertaţie (cotutelă)

Lect.univ.dr. MARIAN ANDREI LUCIAN

8

4

obligatorie

Geografia regională a României

Prof.univ.dr.MUNTELE IONEL /
Conf.univ.dr. NICULIŢĂ MIHAI

5

Total credite pe semestru
30
Iau la cunoştinţă următoarele:
1. Înscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în statutul disciplinei.
2. Că nu am dreptul să urmez, concomitent, doua specializări la buget.
Declar că am fost repartizat la forma de finanţare buget [ ] / taxă [ ].
Mă oblig să achit taxa semestrială, în valoare de ______________, în termenul stabilit şi anunţat prin afişare la facultate.
Pentru semestrul II, taxa de şcolarizare se achita astfel: 900 lei până la data de 15.03.2022; 900 lei până la data de 15.05.2022.
Diploma de BACALAUREAT în original se află la:
Diploma/Adeverinţa de LICENŢĂ în original se află la:

[ ] Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
[ ] Alta (menţionaţi) _____________________
[ ] Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
[ ] Alta (menţionaţi) _____________________

Prin semnarea Fişei de înscriere semestriale, beneficiarul îşi dă acordul cu privire la stocarea, utilizarea, prelucrarea şi portarea datelor
personale, de către Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi, 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 ea sunt de acord ca datele mele personale sa fie stocate, utilizate, prelucrate şi portate.
Semnătura studentului

