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

Anexa III
PSIHOLOGIE

FIŞA DE ÎNSCRIERE - ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Studii universitare de LICENŢĂ – forma de învăţământ:
învăţământ cu frecvenţă
PENTRU CANDIDAŢI DE ETNIE RROMĂ
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

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

Etnia

Căsătorit (ă)

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

Urban

F

Locul naşterii
Judeţul

Ţara
Naţionalitatea

Starea civilă: (poate să nu fie declarată)

M

Limba maternă

Necăsătorit (ă)
Eliberat de

Localitatea

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 nereguli privind conţinutul dosarului, veţi fi contactat de membrii comisiei de admitere de urgenţă pentru clarificări.
În acest scop, sunteţi obligat să menţionaţi date de contact valide şi să răspundeţi 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

Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

Situaţie medicală specială:
II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
II.a. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit ..................................................................................................... Ţara .......................................................
Localitatea ................................................................................................ Judeţul ...............................................................................
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 ………………………………...
Data emiterii……………………. Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii ……………………………………
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării …………............

II.b. Studiile universitare în curs/ parţial efectuate/absolvite
Student la altă facultate/ universitate
Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ...................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. ........................................
Facultatea ...................................................................................... Domeniul de licenţă ..........................................................................
Programul de studii /Specializarea ........................................................................ Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral) ..............
Anul începerii studiilor universitare _________ Anul de studii ______(2018/2019) Numărul semestrelor finanţate de la bugetul
de stat …. Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……...
Absolvent al studiilor de licenţă

Anul absolvirii

Fără diplomă de licenţă

Cu diplomă de licenţă

Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul ...................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior ........................................................................................................................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral )......................... Anul începerii studiilor universitare _________ Numărul semestrelor
finanţate de la bugetul de stat __________________ Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..….
Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de licenţă: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul Suplimentului la diplomă/Foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării ……..........
III. Cerinţe specifice facultăţii
Media generală la examenul de bacalaureat
MEDIA DE ADMITERE
Olimpic

Disciplina

Anul

Clasa

.
.
Judeţeană

Etapa
Naţională

Distincţia/ Premiul
Internaţională

IV. Opţiuni de admitere
Domeniul/Programul de studii

CANDIDAT DE ETNIE RROMĂ

PSIHOLOGIE/PSIHOLOGIE
Limba străină ca obiect de studiu în facultate (E – Engleză, F – Franceză, G – Germană –începători nivel 0/avansaţi) .....................
Acceptaţi să fiţi înmatriculat pe locurile cu taxă disponibile în cazul în care nu aţi fost admis
pe locurile finanţate de la buget?

NU ESTE CAZUL

V. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar
Diploma de bacalaureat (original)
Adeverinţă (original)
Foaie matricolă (original)
Document echivalare studii (original)

Diploma de bacalaureat (copie)
Adeverinţă (copie)
Foaie matricolă (copie)
Document echivalare studii (copie)

Participaţi la alt/e concurs/uri de admitere?
La ce alte concursuri de admitere participaţi?
Universitatea

Domeniul/ Specializarea

VI. Condiţii de încheiere a contractului
Incheierea Contractului de studii pentru candidaţii declaraţi admişi conform rezultatelor afişate se va face în zilele de 13 şi 16
septembrie 2019, orar 9-12 şi 13-15, sala D301.
Candidaţii declaraţi admiși au obligaţia:
1. de a achita la orice agenţie BRD
- 50 LEI dacă au fost admişi la buget;
- 600 LEI (prima tranşă) din taxa de şcolarizare pentru semestrul I dacă au fost admişi la taxă;
-extras de cont bancar pe numele candidatului
2. de a semna Contractul de studii, conform calendarului;
3. de a aduce actele de studii în original.
Am luat la cunoştinţă următoarele:
Art.46 Neprezentarea actelor în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce
la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi
Art.47
Taxele de școlarizare 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, dar înainte de începerea anului universitar 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. În cazul studenţilor înmatriculaţi la ID/IFR, în ceea ce priveşte
restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.
Art. 48
Taxa de înscriere nu se restituie.

VII. Chestionar privind alegerea Dumneavoastră
1. De unde ați aflat despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)? (puteți evidenția mai multe surse)
Surse de informare
Site-ul dedicat admiterii (admitere.uaic.ro)
Site-ul facultății
Broșură sau pliant despre admitere
Pagina de Facebook a Universității
Prieteni, cunoștințe, rude
Săptămâna Porților Deschise la UAIC
Am participat la o prezentare în liceu
Profesorii din liceu
Presă
Alte surse (menționați care) .........................

Bifați

2. Cât de importanți au fost următorii factorii în alegerea facultății, apreciaţi cât de mult a contat fiecare în opţiunea dv.
privind alegerea facultăţii? (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 prevederile Metodologiei de admitere;
- taxa de înscriere nu se restituie.
X. Datele personale, completate mai sus, sunt stocate, prelucrate și utilizate, de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, în vederea desfășurării procesului de admitere la programele de studii din universitate, în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția peroanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu Regulamentul intern al
Universității.
Prin completarea fișei de înscriere, candidatul își dă acordul cu privire la stocarea, prelucrarea și utilizarea datelor
personale, de către angajații instituției, respectiv afișarea datelor personale (nume, prenume, notă), la avizier sau on-line
(pe website), în scopul desfășurării procesului de admitere la programele de studii universitare.

Data ...........................................

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

