UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Anexa III

MASTER

FIŞA DE ÎNSCRIERE – ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Studii universitare de MASTER DIDACTIC în EDUCAŢIE FIZICĂ
- forma de învăţământ cu frecvenţă 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 cu cetăţenie română / UE / SEE
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

Prenumele părinţilor:

Tata

Mama

CNP

Z

Sexul
Data naşterii
Z
L L

A A A A

Cetăţenia (ţara)

Etnia

Căsătorit (ă)

Urban

Localitatea
Limba maternă

Necăsătorit (ă)

Actul de identitate / Documentul de călătorie
CI
Seria
Numărul
Tip
Paşaport
Domiciliul stabil

F

Locul naşterii
Judeţul

Ţara
Naţionalitatea

Starea civilă: (poate să nu fie declarată)

M

Eliberat de

Divorţat (ă) / Văduv (ă)
Data eliberării

Data expirării

Rural

Ţara ............................................................................... Judeţul ..............................................................................................................
Localitatea.................................................................. Strada ............................................................................... nr. ............ bl. .............
sc. ....... et. ........... ap. ........... Cod ............................. Telefon: ............................................... E-mail: ....................................................
Dacă se constată neclarităţi privind conţinutul dosarului, veţi fi contactat, de urgenţă, de către membrii comisiei de admitere, pentru
clarificări. În acest scop, aveţi obligaţia de a menţiona datele de contact valide şi să răspundeţi solicitărilor comisiei în termen de 24 h.
Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?
Alte date personale ale candidatului
Starea socială specială:
Orfan de ambii părinţi
Provenit din case de copii
Provenit din plasament familial
Situaţie medicală specială
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Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
Câmpurile următoare vor fi completate OBLIGATORIU de candidaţii care până în momentul înscrierii au beneficiat de finanţare
(parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI (se completează după caz):
A. Sunt student la studii universitare de licenţă ⌂/ masterat ⌂
Universitatea
Facultatea de
Domeniul / Profilul
Programul de studii / Specializarea

Forma de învăţământ
Nr. semestre finanţate de la bugetul de stat
Nr. semestre bursă

B. Am fost student la studii universitare de masterat
Universitatea
Facultatea de
Domeniul / Profilul
Programul de studii / Specializarea

Forma de învăţământ
Nr. semestre finanţate de la bugetul de stat
Nr. semestre bursă

C. Posed diplomă de master în specializarea
D. Am fost exmatriculat de la studii universitare de masterat
Universitatea
Facultatea de
Domeniul / Profilul
Programul de studii / Specializarea

Forma de învăţământ
Nr. semestre finanţate de la bugetul de stat
Nr. semestre bursă

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 generală la examenul de licenţă

.

Criteriul de departajare:
Media generală a anilor de studii din facultate

.

IV. Opţiuni de admitere, în ordinea preferinţelor
Domeniul

Programul

Ştiinţe ale educaţiei

Masterat didactic în Educaţie fizică [ ]

Acceptaţi să fiţi înmatriculat pe locurile cu taxă disponibile în cazul în care nu aţi fost
admis pe locurile finanţate de la buget?
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)

DA

NU

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

Numai cu taxă

VI. Condiţii de încheiere a contractului
Afişarea rezultatelor finale 14 septembrie 2021
PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA BUGET
Încheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi la BUGET conform rezultatelor afişate în
sesiunea din septembrie 2021 se va face fizic, în zilele de 10, 13 şi 14 septembrie 2021, interval orar 8-12 şi 1416, sala D206.
Candidaţii declaraţi admiși la BUGET au obligaţia:
1. de a achita 50 lei (taxă de înmatriculare) - la orice agenţie BRD;
2. de a semna Contractul de studii, conform calendarului;
3. de a aduce, în original, actele de studii (Diploma de Bacalaureat, Diploma/Adeverinţa de Licenţă, Suplimentul
la Diplomă).
Art. 51 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de mai sus, candidaţii vor fi declaraţi respinşi.
PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA TAXĂ
Încheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi la TAXĂ conform rezultatelor afişate în sesiunea
din septembrie 2021 se va face în zilele de 10, 13 şi 14 septembrie 2021.
Candidaţii declaraţi admiși la taxă au obligaţia:
1. de a achita 900 LEI (prima tranşă din taxa de şcolarizare pentru semestrul I) - la orice agenţie BRD;
2. de a semna online, Contractul de studii, conform calendarului;
3. de a aduce, în original, actele de studii (Diploma de Bacalaureat, Diploma/Adeverinţa de Licenţă, Suplimentul
la Diplomă) în perioada 13-17 septembrie 2021.
Art. 52 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de mai sus, candidaţii vor fi declaraţi respinşi.
Am luat la cunoştinţă următoarele:
Art. 54 Taxele de şcolarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:
b) Pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:
⋅ Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea
Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
⋅ Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea
Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul
admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
c) Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai
restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului.
Art. 56 Taxa de înscriere nu se restituie candidaţilor care au finalizat procesul de înscriere.
Art. 8, lit. c Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou
concurs de admitere numai pe locuri cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării).
IMPORTANT
⋅ Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2021-2022 va fi publicată după a II-a
sesiune de admitere.
⋅ Candidaţii admişi pe locuri de la buget, în sesiunea din septembrie, şi care semnează Contractul de studii, îşi
păstrează forma de finanţare în semestrul I al anului I de studiu, în condiţiile în care programul de master întruneşte
numărul minim de candidaţi.
⋅ Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor
funcţiona în anul universitar 2021-2022.
(Articolele sunt extrase din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Admiterii în ciclul de studii universitare de Master
pentru anul universitar 2021-2022.)

VII. Chestionar privind alegerea Dumneavoastră
1. De unde aţi aflat despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia
Surse de informare

și (UAIC)?
(puteți evidenția mai multe surse)
Bifați

Site-ul dedicat admiterii (admitere.uaic.ro)
Site-ul facultății
Broşură sau pliant despre admitere
Pagina de Facebook a Universită ții
Prieteni, cunoștințe, rude
Vizită la Universitate
Profesorii din facultate
Presă
Alte surse (menționați care) ...........................................
2. Cât de importanţi au fost următorii factorii în alegerea facultă ții, 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
Prestigiul Universității/facultății
Calitatea educației la UAIC
Sfatul persoanelor apropiate
Statutul profesiei pentru care optaţi
Colegii
Materiile care se studiază
Informațiile furnizate de Universitate
Apropierea de domiciliu
Oportunităţile pe care le oferă oraşul Iaşi

0

1

2

3

4

5

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 de prevederile Metodologiei de admitere;
- taxa de înscriere nu se restituie.
IX. Am luat la cuno ștință despre faptul că, personalul autorizat din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași colectează și
prelucrează informațiile având caracter personal ale persoanelor fizice, care doresc să se înscrie la programele de studii
universitare în cadrul instituției, sau care sunt admise la aceste programe, cu scopul desfășurării procesului academic de
admitere la programele de studii universitare, asigurând, totodată, drepturile persoanelor vizate conform prevederilor
Regulamentului (UE) 679/2016 cu modificările și completările ulterioare. Nota de informare privind prelucrarea informațiilor
având caracter personal este afișată public la secretariatele din cadrul universității.
Declar că am citit și semnat acordul de prelucrare al informațiilor având caracter personal în cadrul Universității “Alexandr u
Ioan Cuza” din Ia și
Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere

Data ...........................................
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Semnătura ...........................................

