UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
FACULTATEA: PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Foto

FIŞA DE ÎNSCRIERE - ADMITERESESIUNEA IULIE 2021
Studii universitare de LICENŢĂ – forma de învăţământ:
Învăţământ cu frecvenţă

ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Dosar nr.__

_Data __ _._

_.2021

Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare Dumneavoastră.
I. Date personale ale candidatului român de pretutindeni
Iniţiala(ele)
tatălui

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerereconform actului doveditor, dacă este cazul)
Prenumele candidatului
Cetăţenia:

Prenumele părinţilor:

Naţionalitatea:

Tata:
Mama:
Numărul
personal

Sexul

Data naşterii (zz/ll/aaaa)
Cetăţenia (ţara)

Starea
civilă:(poate să
nu fie declarată)

Ţara
România/Rep. Moldova/alta

Locul naşterii
Județul/Raionul/Municipiul

Naţionalitatea

Căsătorit (ă)

M

Etnia

Necăsătorit (ă)

F

Localitatea
Limba maternă

Divorţat(ă)

Văduv (ă)

Nedeclarat(ă)

Actul de identitate
Tip

Seria și Numărul (fără spații)

Eliberat de (țara emitentă)

Data eliberării

Data expirării

Eliberat de (țara emitentă)

Data eliberării

Data expirării

Buletin

Documentul de călătorie
Tip

Seria și Numărul (fără spații)

Paşaport

Domiciliul stabil

Urban

Rural

Ţara ................................................... Județul/Raionul/Municipiul
............................................................Localitatea.................................................. Strada
............................................................................ nr. ..........bl. .............sc........ et. ........... ap. ........... Cod ...........................Nr. Telefon
Ro +40............................Nr. Telefon MD +373......................................... Alt nr. Telefon +….......................................... E-mail:
.....................................................@................................
În situația constatării unor neclarități privind conţinutul dosarului depus, veţi fi contactat de urgență de către membrii comisiei de admitere, pentru
clarificări. În acest scop, aveți obligația de a menționa date de contact valide şi de a răspunde solicitărilor comisiei în termen de 24 de ore.
Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?

DA

NU

Alte date personale ale candidatului
Orfan de ambii părinţi
Starea socială specială:
Provenit din case de copii
Provenit din plasament familial
Situaţie medicală specială:

Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
II.a. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit ............................................................................................................ Ţara .......................................................................
Localitatea .................................................................................................. Judeţul/Raionul..........................................................................................
Filiera ……………………………………. Profilul ..........................................Specializarea ……………..…………………………....................
Durata studiilor ...............Anul absolvirii ................................ Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID) .....................................
Tip act de studii: Diploma de bacalaureat Seria ……Numărul ………………...……….. Emisă de …………..………………………………...
Număr de înregistrare (diplomă din Rep. Moldova)……………………………………..………….
Data emiterii……………………. Numărul Foii matricole care însoţeşte actul de studii ……………………………………

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în afara țării de domiciliu/România)
Act de recunoaştere/ echivalareNr................... Serie................................ Data echivalării …………............
II.b. Studiile universitare în curs/ absolvite
Câmpurile următoare vor fi completate OBLIGATORIU de candidații care până în momentul înscrierii au beneficiat de
finanțare (parțială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI ROMÂN (se completează după caz):
A. Sunt student
Al Universității:
Facultatea de
Forma de învățământ
Domeniul/Profilul
Nr. semestre finanțate de la bugetul de stat
Programul de studii/specializarea
Nr. semestre bursă
B. Am fost student
Al Universității:
Facultatea de
Forma de învățământ
Domeniul/Profilul
Nr. semestre finanțate de la bugetul de stat
Programul de studii/specializarea
Nr. semestre bursă
C. Posed diplomă de licență în specializarea
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în afara țării de domiciliu/România)
Act de recunoaştere/ echivalare Nr................... Serie............................. Data echivalării ……..........
III. Cerinţe specifice admiterii
Media generală la examenul de bacalaureat
MEDIA DE ADMITERE

.
.

Media anilor de studii liceale

.

Olimpic
(numai în
România)

Disciplina

Anul

Clasa

Media ultimului an de studii liceale

Județeană

Etapa
Naţională

.
Distincția/ Premiul

Internaţională

Ordine
pref.erințe

IV. Opţiuni de admitere, în ordinea preferințelor

Domeniul

Specializarea

Forma de finanțare
(Buget cu bursă/ buget fără
bursă/ cu taxă)

1.
Limba străină ca obiect de studiu în facultate (Engleză, Franceză, Germană)
Prima opțiune

A doua opțiune

Aţi studiat cel puţin 4 ani în limba română?

A treia opțiune

Da
Nu

Doriţi să urmaţi cursurile Anului Pregătitor?

Da
Nu. Dețin un certificat sau atestat
de competență lingvistică.
Nu. Dețin un act de studii
românești aferent unui program de
studii cu predare în limba română
(diplome/certificate).

V. Documentele depuse la dosar (scan/foto)
Original

Copie
certificat de naștere
buletin/carte/act de identitate
pașaport
certificat de căsătorie
declarație pe proprie răspundere de asumare a identității culturale române
diplomă de bacalaureat / adeverinţă de bacalaureat
document de echivalare a studiilor
foaie matricolă liceu
adeverință medicală
alte documente solicitate de facultate:
-

VI. Condiţii de încheiere a contractului
Candidaţii au obligaţia de a consulta site-ul admitere.uaic.ro şi de a respecta instrucțiunile primite.
Nerespectarea termenelor şi condițiilor prevăzute în anunțurile respective conduce la eliminarea din concursul de admitere.
PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA BUGET
Incheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi la BUGET conform rezultatelor afişate în Etapa I se va face în
perioada 22-26 iulie 2021, orar 8-12 şi 14-16, sala D208.
Incheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi la BUGET conform rezultatelor afişate în Etapa II se va face
în perioada 28-30 iulie 2021, orar 8-12 şi 14-16, sala D208.
Candidaţii declaraţi admiși la buget au obligaţia:
1. de a achita 50 LEI la orice agenţie BRD
2. de a semna Contractul de studii, conform calendarului;
3. de a aduce actele în original și fotocopii într-un dosar plic.
PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA TAXĂ
Incheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi la TAXĂ conform rezultatelor afişate în Etapa I se va face în
perioada 22-26 iulie 2021 (in ultima zi pana la ora 16), electronic, semnat şi scanat.
Incheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi la TAXĂ conform rezultatelor afişate în Etapa II se va face în
perioada 28-30 iulie 2021 (in ultima zi pana la ora 12), electronic, semnat şi scanat.
Candidaţii declaraţi admiși la taxă au obligaţia:
1. de a achita la orice agenţie BRD sau pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/
- 900 LEI (prima tranşă) din taxa de şcolarizare pentru semestrul I;
2. de a semna Contractul de studii, ELECTRONIC, conform calendarului;
3. de a aduce actele de studii în original în perioada 13-17 septembrie 2021.
VII.

Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele
inexacte/false,următoarele:
- datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea;
- am luat cunoştinţă prevederile Metodologiei de admitere.

administrative

şi

juridice

ale

declaraţiilor

VIII. Am luat la cunoștință 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 „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.
Sunt de accord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere
DA
NU
IX. Declar pe propria răspundere că NU AM BULETIN/CARTE DE IDENTITATE ROMÂNEASCĂ.
Data ...........................................

Semnătura ...........................................

