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Înfiinţată prin Legea nr. 408 / 20.06.2002 
 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE 

MASTERAT 
 

I.1 Date personale ale studentului cu cetăţenie română/străină 
Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere): ……………………………………………… 
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform 
actului doveditor): ………………………………………………………………………………………... 
Prenumele: ..........................................................., Iniţialele tatălui/mamei: ....................../..................., 
CNP: ............................................................, Data naşterii (Anul/luna/ziua): …............./...../......, Locul 
naşterii: ţara de origine ….……………………., județul/ţara ..................................., localitatea 
............................................................ 
Sexul:     □ M         □ F 
Starea civilă:     □ Căsătorit (ă)               □ Necăsătorit (ă)                   □ Văduv (ă)             □ Divorţat (ă)  
Starea socială specială:  
□ Orfan de un părinte sau ambii părinţi                                 □ Provenit din case de copii  
□ Provenit din familii monoparentale  
Cetăţenia: 
□ Română, cu domiciliul în România                                     □ Română, cu domiciliul în străinătate 
□ Alte cetăţenii: ……………………………                          □ Cetăţenia anterioară …………………… 
Etnia: .................................................., Domiciliul stabil: ţara ………………., judeţul/ţara …………….., 
localitatea ……………………….., comuna (dacă este cazul) ………………………, satul (dacă este cazul) 
……………………………. Adresă: Strada ............................................, Nr..............., Bloc......................., 
Scară .............., Etaj ............, Apartament ..........................,  Sector ………………… 
Actul de identitate: B.I / C.I / Paşaport serie...................nr..................................emitent……………… 
………….., data eliberării…………………………….., perioada de valabilitate……………………….. 
Alte date personale (date de contact): Telefon fix ......................., Telefon mobil …………………….. 
 E-mail.............................................................................................................. 
Situaţie specială medicală:  
□ Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se bifează de persoanele aflate 
în această situaţie pe bază de documente): ……………………………………………………………………….. 
 
I.3.a Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu): Studiile 
preuniversitare absolvite, nivel liceu 
Denumirea instituţiei (liceul): ................................................................................................................... 
Ţara ……………………….., Localitatea ……………………………, Judeţul ………………………… 
Domeniul / Profilul: ................................................................................................................................... 
Forma de învăţământ: □   ZI    □ Seral      □ FR    □ ID                                               
Anul absolvirii ......................., durata studiilor …………………., tipul diplomei (de bacalaureat sau 
echivalentă) ……….……………, nr. și seria diplomei/adeverinței.........................................., emisă de 
………………………………………., anul emiterii……………………, numărul foii matricole care 
însoţeşte actul de studii: ……………............, Media anilor de studiu: ……………; Media obţinută la 
examenul de bacalaureat: ……………. 
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate):  
Recunoaşterea diplomei prezentate (Instituţia – Direcţia ex: DGÎU şi CNATDCU din MECS)  



....................................................................................................................................................................., 
nr. şi seria actului de recunoaştere/echivalare ……………………………………………………………. 
Situaţie  profesională:  
□ Angajat:  Locul de muncă ....................................................................., Funcţia .................................... 
□ Neangajat                       □ Şomer 
I.3.b Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ 
universitar) Studii universitare absolvite (dacă este cazul): 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior: ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ţara ……………………….., Localitatea ……………………………, Judeţul ………………………… 
Facultatea: …............................................................................................................................................. 
Domeniul / profilul: ……………………………………………………………………………………... 
Programul de studii / specializarea: …………………………………………………………………… 
Titlul obţinut: licenţiat în ………………………………………………………………………………. 
Forma de învăţământ:    □   ZI/IF                    □   FR/IFR                   □   ID                              
Forma de finanţare a studiilor:     □ buget                              □ taxă 
Durata studiilor (nr. ani / semestre): ……………………………, Anul absolvirii: ……………  
Diploma obţinută: Tipul (diplomă de licenţă/echivalentă/de master) …………………………….., 
Seria …………, Nr. ……………….., Emitent ………………………………………..……………….., 
Anul emiterii ………………….., Număr foaie matricolă / supliment la diplomă …………………….. 
Alte observaţii: Vizarea/recunoaşterea diplomei prezentate (ex: DGÎU şi CNATDCU)…………… 
……………………………., nr./seria actului de recunoaştere/echivalare …………………………… 
Limba străină studiată la nivel de licenţă: .............................................................................................. 
Alte studii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit şi alte forme de învăţământ): 
...................................................................................................................................................................... 
Programului de master pe care doriţi să îl urmaţi (Vă rugăm să indicaţi primele trei programe 
pentru care optaţi în ordinea preferinţelor, notând cu 1 prima preferinţă ş.a.m.d.). Opțiunile 
exprimate de de dvs. vor include maximum un program nou înființat (evidențiat cu *), indiferent de 
domniul de master la care se încadrează:  
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  
Domeniul de masterat: Psihologie 
□  Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională -  4 semestre / 120 credite  
□  Managementul resurselor umane         -  4 semestre / 120 credite 
Domeniul de masterat Științe Politice (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) 
□  Psihologie politică și leadership                                                    -  4 semestre / 120 credite 
Domeniul de masterat Sociologie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) 
  Mediere şi consiliere psihosocială în probaţiune şi securitate privată   -  4 semestre / 120 credite 
Domeniul de masterat  Științele Educației 
□  Management educaţional           -  4 semestre / 120 credite 

 
Facultatea de Drept 
Domeniul de masterat: Drept 
□  Drept european                                                                                              - 4 semestre / 120 credite       
□  Dreptul administraţiei publice                                                                       - 3 semestre / 90 credite            
□  Dreptul afacerilor                                                                                          - 3 semestre / 90 credite                       
□  Ştiinţe penale                                                                                                 - 3 semestre / 90 credite  
 
Facultatea de Economie  
Domeniul de masterat: Finanţe 
□  Management economico-financiar european                                                 - 4 semestre / 120 credite 

Declar pe proprie răspundere că datele de mai sus sunt corecte. 
    Data,                  Semnătura, 


