UNIVERSITATEA ,,VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

Nr. __________________

IOSUD

Anexa nr. 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Domeniul de doctorat _______________________

Domeniul fundamental _______________________________
Forma de pregătire cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

Forma de studii

cu taxă

fără taxă

Conducător ştiinţific solicitat Prof. univ. dr. ________________________________________
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
Iniţiala tatălui

Numele de familie
Nume după căsătorie (dacă este cazul)
Prenumele candidatului
Sexul: se va completa M= masculin, F= feminin
Act de identitate:

Seria

Numărul:

Eliberat de:

Data eliberării (zz/ll/aaaa)
Valabilitate (zz/ll/aaaa)

CNP:
Etnia:

Cetăţenia
Stare civilă

Căsătorit(ă)

Alta
Judeţul

Locul naşterii

Data naşterii (zz/ll/aaaa)
Prenumele părinţilor:
Domiciliul stabil

Divorţat/Văduv(ă)

Necăsătorit(ă)

Ţara

Mama

Tata

Localitatea ………..............…Judeţul …….......….………Tara …..........…Strada …........................Nr ……Sc …... Bl …..... Et ….. Ap ……
Nr. de telefon : ……………...………E-mail: …...…………………………Mediul (Urban / Rural) ………...……
Profesia de bază:

Locul de muncă:

Funcţia / Funcţia didactică
Limbi străine cunoscute conform certificatului de competenţă lingvistică ________________________________
Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (DA sau NU)
Menţiuni referitoare la taxă:
Taxă 100%
Seria şi numărul chitanţei:
Taxă ____% redusă

Motivul:

Declaratie pe propria raspundere
Sunt doctorand la _____________________________________________________, domeniul ________________________ în regim de
studii cu taxă / fără taxă, beneficiind de finanţare de la bugetul de stat pe perioada _____________________________ şi de bursă pe o
perioadă de _________ semestre.
Am fost doctorand la _____________________________________________, specializarea ___________________ şi am fost exmatriculat
în anul _________ .
Sunt
absolvent
cu
diplomă
de
doctor
al
_____________________________________________
specializarea__________________________________ din anul ________, urmând studiile în regim cu taxă / fără taxă, beneficiind de finanţare de la
bugetul de stat pe perioada ____________________ şi de bursă pe o perioadă de _______ semestre.

-Pot opta pentru studii ,,fără taxă”, candidaţii care: au bifat forma de pregătire ,,cu frecvenţă”, nu au mai beneficiat de finanţare de la bugetul de stat pentru
studii de doctorat şi nu au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat.
-Candidaţii admişi la studii ,,fără taxă” au obligaţia de a depune diploma de licenţă în original la semnarea contractului de studii doctorale.
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SMC/Formulare

II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI
A. Studii preuniversitare (Liceu)
Date de identificare diplomă
Tipul de diplomă

Seria

Numărul

Emisă de

Anul
emiterii

Bacalaureat
Diplomă echivalentă (străinătate)

B. Studii universitare de licenţă
Denumirea instituţiei de învăţământ superior

Domeniul / Profilul

Facultatea

Programul de studii /
Specializarea

Titlul
obţinut

Localitatea

Forma de învăţământ (ZI / FR /ID)

Forma de finanţare
(buget / taxă)

Judeţul / Țara

Durata
studiilor finanţate
(nr de semestre)

Anul
absolvirii

Date de identificare diplomă
Seria

Tipul de diplomă

Numărul

Emisă de

Anul
emiterii

Nr. foii matricole
care însoţeşte actul
de studii

Diplomă de licenţă
Diplomă echivalentă (străinătate)

C. Studii universitare / postuniversitare de masterat
Denumirea instituției de învăţământ superior

Domeniul / Profilul

Facultatea

Programul de studii / Specializarea

Date de identificare diplomă /
Tipul de diplomă

Titlul
obţinut

Adeverinţă de absolvent
Seria

Numărul

Forma de învăţământ (ZI / FR /
ID)

Localitatea

Forma de finanţare
(buget / taxă)

Judeţul / Țara

Durata
studiilor finanţate
(nr de semestre)

Anul
absolvirii

nr. şi dată adeverinţă __________ / ___________
Emisă de

Anul
emiterii

Nr. foii matricole
care însoţeşte actul
de studii

Diplomă de master
Diplomă echivalentă (străinătate)
Am fost (instituţia ) / nu am mai fost doctorand

Forma de învăţământ (cu/fără frecvenţă)

Forma de finanţare (buget / taxă)

Criterii de departajare
1. Media examenului de licenţă ___________
2. Media aritmetică de promovare a anilor de studii (cf. foii matricole) ________
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de Universitate Valahia din Târgoviște, ca operator
de date cu caracter personal, în scop educație - cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Se va lua la cunoștință și se va completa în mod obligatorie cu DA de către toți candidații. _______________________________
Universitatea Valahia din Târgoviște este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17092.

Declar pe propria-mi răspundere că datele înscrise în prezenta fişă sunt conforme cu realitatea.
Mă oblig să anunț orice modificare în ceea ce privește datele declarate.

Data ____________________
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Semnătura ____________________
SMC/Formulare

