NR. ÎNSCRIERE

Universitatea Babeș-Bolyai
____________
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Data
2022
Departamentul de Științe ale Educației
Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Toate datele se completează cu majuscule! Acolo unde este cazul, se bifează răspunsul corect.
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Numele și prenumele (din certificatul de naștere, cu inițiala tatălui/ mamei, acolo unde este cazul,
de exemplu: familie monoparentală):
2. Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform
actului doveditor):
3. Actul de identitate:
Seria
Nr.

Data eliberării

4. Genul:
1 Feminin
6. Data nașterii:
Anul
Luna
8. Locul nașterii:
Țara

5. CNP (Cod numeric personal):
2 Masculin

12. Date de contact:
Număr de telefon

7. Starea civilă:
1 Căsătorit(ă) 2 Necăsătorit(ă) 3 Divorțat(ă)/ Văduv(ă)

Ziua
Județul

9. Cetățenia:
1 Română
11. Domiciliul Stabil:
Țara
Strada
Bloc

Valabilitate

Localitatea
10. Etnia:
2 Alte cetățenii

Județul

Sector
Nr.

Scara

Etaj

Apartament

Adresa de email

13. Candidatul care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (se bifează numai de
persoanele aflate în această situație, pe bază de documente):
Da
Nu
14. Locul de muncă (specificați școala și bifați localizarea):
Urban

Rural

II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI
(absolvent de nivel licență, de lungă durată)
1. Studii universitare de nivel licență, de lungă durată, absolvite:
Denumirea instituției de învățământ superior
Facultatea
Domeniu/ Pofil
Programul de studii/ Specializarea
Titlul obținut
Forma de finanțare a studiilor
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învățământ (Zi/ Seral/ FR/ ID)
Țara
Localitatea
Județul
2. Date de identificare a actului de studii de nivel licență:
Tipul/ Denumirea actului
Seria
Numărul
Emitentul

Anul emiterii

Supliment diplomă/ Foaia matricolă care însoțește actul de studii, Seria
Media de licență (în cifre și litere)
,
Media generală de promovare a anilor de studiu (în cifre și litere)
,
*
Media de absolvire a studiilor de licență (în cifre și litere)
,

Numărul

*

Se face media aritmetică între media anilor de studii și nota/ media obținută la examenul de Licență.

3. Vechime în învățământ
din care, în mediul rural
4. Discipline predate
5. Acces la mijloace de informare/ comunicare
Computer: Acasă
La școală
Altele
Internet:
Acasă
La școală
Altele
Notă: La pozițiile unde nu sunt informații de completat, se va înscrie: „nu este cazul”.

DECLARAŢIE
Subsemnatul ........................................................................................., declar pe proprie răspundere,
cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 292, 320-327 Cod Penal, că
informaţiile oferite în această fișă de înscriere sunt corecte şi reale.
Data,

Semnătura,

.......................................

..............................................

