Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Chimie

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere în anul universitar 2017/2018
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
(se completează cu majuscule)
Sesiunea septembrie 2017
ATENŢIE:
Admiterea în anul universitar 2017 - 2018 se organizează pe domenii și programe de studii universitare de licență,
pe locuri finanţate prin granturi de studii (BUGET) şi pe locuri cu taxă, la forma de învăţământ: cu frecvență (IF).
Date personale
Nume de familie la
Nume de
naştere
familie actual
Prenume
Iniţiala tatălui/mamei
Fiul/Fiica lui
şi
Data naşterii
Stare civilă
Cetăţenie
Etnie
CNP
Locul naşterii
Ţară
Judeţ/Sector
Localitatea
Actul de identitate
Seria
Număr
Eliberat de
Data eliberării
Data expirării
Domiciliul stabil
Ţara
Judeţ/Sector
Localitatea
Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Et.
Ap.
Reşedinţa (dacă este diferită de adresa de domiciliu)
Ţara
Judeţ/Sector
Localitatea
Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Et.
Ap.
Date de contact
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail
Studiile preuniversitare absolvite (liceul)
Ţara
Judeţ
Localitatea
Instituţie
Profil
Anul absolvirii

Specializare

Filieră
Forma de învăţământ

Durata studiilor

Date de identificare a actului de studii
Diploma de
Adeverință de
Atestat de echivalare diplomă de
bacalaureat
bacalaureat
bacalaureat
Serie
Număr
An emitere
Judeţ
Localitate
Medie bacalaureat
Emitent
Stare socială specială
Orfan de ambii părinți
Orfan de un părinte
Provenit din grupuri dezavantajate/ din medii
defavorizate
Provenit din case de copii/din plasament familial
Provenit din familii monoparentale
Alte situații
Situație medicală specială
Boli grave și incurabile
Persoane cu dizabilități
Alte situații

Depun la dosarul de înscriere:
- diploma de bacalaureat în original
- diploma de bacalaureat în copie certificată „conform cu originalul”*
- adeverință de absolvire în original
- adeverință de absolvire în copie certificată „conform cu originalul”*
Câmpurile următoare vor fi completate obligatoriu de candidaţii care până în momentul înscrierii au
beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la Bugetul Statului (selectaţi numai un caz):
A. Candidatul este student
La Universitatea
Facultatea de
Domeniul / Profilul
B. Candidatul a fost student
La Universitatea
Facultatea de:

Localitatea
Forma de învăţământ
Numărul de ani finanţaţi de la buget
Localitatea
Numărul de ani finanţaţi de la buget

C. Candidatul posedă o diplomă de licență în specializarea
D. Candidatul a fost exmatriculat
De la Universitatea
Numărul de ani finanţaţi de la buget

Facultatea de
Numărul exmatriculărilor:

DISCIPLINA de CONCURS, la alegere (se va completa OBLIGATORIU în tabel, disciplina la care
candidatul va susţine concurs: CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ / CHIMIE ORGANICĂ:

OPŢIUNI PENTRU ADMITERE
a. Completarea tabelului de mai jos este obligatorie pentru toţi candidaţii.
b. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în raport cu media de admitere şi cu opţiunea exprimată.
c. În pătrat se trece în cifre arabe ordinea opţiunilor (1, 2, 3, 4, 5).
PROGRAMUL DE STUDII
învățământ cu frecvenţă

BUGET

TAXĂ

CHIMIE
BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

-

CHIMIE FARMACEUTICĂ

-

CHIMIE MEDICALĂ

-

Declaraţia candidatului:
1. Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii
inexacte sau false pot determina pierderea calităţii de student, concomitent cu sancţiunile civile sau
penale prevăzute de lege.
2. Am luat la cunoștință de precizările cu privire la desfășurarea concursului de admitere aprobate de UB
pentru această sesiune și de legislația în vigoare privind desfășurarea concursului de admitere în
învațământul superior de stat.
NOTĂ:
Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureşti, pentru diferite rapoarte statistice,
conform Legii nr. 677/2001, modificată şi completată de Legea 102/2005 și sunt stocate în cloud.
Data:_______________

Semnătura candidatului: ________________

* certificarea conformităţii cu originalul se face de către secretariat, exclusiv pe baza prezentării

documentului în original de către candidat

