Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Domeniul ____________________________

NR. ÎNSCRIERE
____________

Data

2020

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Toate datele se completează cu majuscule! Acolo unde e cazul, se bifează răspunsul corect.
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Numele și Prenumele (din certificatul de naștere)

2. CNP (Cod numeric personal)

II. STUDIILE UNIVERSITARE FINALIZATE
a) Denumirea instituției de învățământ superior:
b) Facultatea/Colegiul universitar:
c) Țara:

d) Județul:

e) Localitatea:

f) Domeniul/Profilul:
g) Specializarea/Programul de studii:
h) Forma de învățământ:
i) Forma de finanțare:

1 Zi

2 Seral

3 Frecvență redusă

4 Învățământ la distanță

Buget

An I

An II

An III

An IV

An V

Taxă

An I

An II

An III

An IV

An V

III. STUDIILE UNIVERSITARE NEFINALIZATE
a) Denumirea instituției de învățământ superior:
b) Facultatea/Colegiul universitar:
c) Țara:

d) Județul:

e) Localitatea:

f) Domeniul/Profilul:
g) Specializarea/Programul de studii:
h) Forma de învățământ:
i) Forma de finanțare:

1 Zi

2 Seral

3 Frecvență redusă

4 Învățământ la distanță

Buget

An I

An II

An III

An IV

An V

Taxă

An I

An II

An III

An IV

An V

IV. DATE NECESARE PENTRU CALCULAREA MEDIEI DE CONCURS
1. Media examenului de bacalaureat (în cifre și litere):
,
2. Olimpiade școlare (dacă este cazul)

(se pot folosi trei ani de la absolvirea liceului. Se iau în considerare toate olimpiadele școlare județene/naționale/internaționale recunoscute MEN, conform regulamentului)

a) Participant la faza națională/internațională a olimpiadelor școlare: 1 Da
b) Disciplina:

2 Nu
c) Anul

d) Premiul obținut (doar premiile I, II, III și mențiune la faza finală!):
3. Nota de la disciplina Limba și literatura: română (pentru linia română), maghiară (pentru linia
maghiară), germană (pentru linia germană), obținută la examenul de bacalaureat
,

4. Nota de la a II-a probă obținută la examenul de bacalaureat (pentru linia română), nota la proba obligatorie
a profilului (pentru linia maghiară, germană).

V. OPȚIUNEA CANDIDATULUI
Ordinea opţiunilor la specializările facultăţii pentru absolvenţii de liceu:
Notă: Candidatul notează în ordinea preferinţelor (de la 1 la 2, unde 1 este prima opţiune) formele de învăţământ pentru care optează. Nu se foloseşte
de mai multe ori acelaşi număr. Candidatul poate opta și doar pentru o singură formă de învățământ, marcată cu 1.

Linia de studiu1 (se va introduce o singură linie de studiu)
Specializarea2 (se va introduce o singură specializare)

...................................................................................
Forma de învățământ
Cu frecvență
Învăţământ la distanţă3

.................................................................................
Se va trece linia de studiu pentru care optaţi: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, GERMANĂ
2
Se va trece specializarea pentru care optaţi: PSIHOLOGIE, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ,
PEDAGOGIE, PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
3
Această opţiune NU este disponibilă pentru specializarea: PEDAGOGIE
1

ATENŢIE LA COMPLETARE!
Admiterea pe locurile disponibile la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se face în ordinea
strict descrescătoare a mediilor, în funcţie de ordinea opţiunilor candidaţilor pentru forma de învăţământ.
DECLARAŢIE
Subsemnatul, declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor
nesincere, prevăzute de art. 320-327 Cod Penal, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la
cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul ocupat, în perioada specificată în calendarul admiterii 2019, voi
pierde acest drept. Depunerea cererilor de redistribuire pe locurile neocupate se va face în perioada specificată
în calendarul admiterii 2020.
Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea
calităţii efective de student) se face doar după confirmarea locului conform regulamentului de admitere.
Am luat la cunoştinţă că în cazul în care nu se va realiza o grupă de 20 de studenţi (la buget şi cu
taxă) la linia română şi 10 studenţi la linia germană sau maghiară, specializarea Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar (extensiile Năsăud, Sighetu Marmaţiei, Tg. Mureş, Odorheiu Secuiesc, Satu Mare, Tg.
Secuiesc), accept fie să continui studiile în altă locaţie, fie să renunţ la locul obţinut.

Data:

Semnătura:

NOTĂ:
Pentru candidaţii care se înscriu prin poştă.
Trimiteţi formularul completat, împreună cu chitanţele de plată a taxei de procesare şi admitere, în original,
până la data de 6 iulie 2020, pe adresa:
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Oficiul Permanent al Admiterii
Str. Sindicatelor, nr. 7, cod poștal: 400029, Cluj-Napoca
e-mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro
Vă rugăm completaţi cu foarte mare atenţie media examenului de bacalaureat precum şi opţiunile, deoarece
aceste date vor decide rezultatul participării dumneavoastră la concursul de admitere.

