CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul___________________________________________________________________
încadrat
la____________________________________________________________________________în
calitate de ___________________________________________________________________________
posesor al C.I./B.I._________________________________________________
domiciliat în __________________________________________________________________________
solicit înscrierea la Programului de conversie profesională PIPP, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei.
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
Data __________________
Semnătura
Adresa de contact tel./fax.:
Adresa de e-mail:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA

PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ Pedagogia Învăţământului Primar şi
Preşcolar
anul universitar 2018-2019

I. DATE DE IDENTIFICARE A CANDIDATULUI
1. Numele şi prenumele din certificatul de naştere (cu iniţiala tatălui/mamei, acolo unde este cazul - de exemplu:
familie monoparentală) – în majuscule:

2. Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului
doveditor)

3. Actul de Identitate
Seria:
Numărul:

Data eliberării:

Perioada de valabilitate:
4.CNP:
5. Data naşterii:
Anul:

Luna

6. Locul naşterii:
Ţara:

Judeţul:

Ziua:

Localitatea:

7. Sexul: 1. Femeiesc, 2. Bărbătesc
8. Starea civilă: 1. Căsătorit(ă), 2. Necăsătorit(ă), 3. Divorţat(ă) / Văduv(ă)
9. Cetăţenia: 1. Română, cu domiciliu în România/străinătate,
2. Alte cetăţenii
10. Etnia:
11. Domiciliul stabil:
Ţara:
Judeţul:
Strada:

Etaj

Nr.

Apartament

Sector

Localitatea:
Bloc

Scara

Numărul de telefon la care poate fi contactat de urgenţă:
sau,
Adresa e-mail:
@
12. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se bifează numai de persoanele aflate în
această situaţie, pe bază de documente)

13. Locul de muncă (specificaţi şcoala şi bifaţi localizarea)
Rural
Urban
II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (absolvent de ciclu de
învăţământ universitar)
1. Studii universitare absolvite:
Denumirea instituţiei de învăţământ superior:
Facultatea:

Domeniul/Profilul:

Programul de studii/Specializarea:
Titlul obţinut:

Forma de finanţare a studiilor:

Durata studiilor:
Ţara:

Forma de învăţământZi/Seral/FR/ID):

Anul absolvirii:
Localitatea:

Judeţul:

2. Date de identificare a actului de studii:
Tipul-denumirea (Diplomă/Diplomă de
licenţă/echivalentă/Diplomă de master):
Seria:
Anul emiterii:

Numărul:

Emitentul:
Supliment diplomă
/Foaie matricolă care însoţeşte actul de studii: Seria

Numărul:
Media de licenţă (în cifre şi litere):

,

Media generală de promovare a anilor de studiu universitare (în cifre şi
litere)

,

Media de absolvire a studiilor de licenţă (în cifre şi litere)*
,
*Se face media arimetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de Licenţă.

3. Vechime în învăţământ:
din care, în mediul rural
4. Discipline predate:

Acces la mijloace de informare
/ comunicare

Acasă
Computer

La şcoală
Altele
Acasă

Internet

La şcoală
Altele

Notă: La poziţiile unde nu sunt informaţii de completat, se va înscrie: „nu este cazul”.

DECLARAŢIE

Subsemnatul...................................................................................................................., declar pe
proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 292 al
Codului Penal, că informaţiile oferite în această fişă de înscriere sunt corecte şi reale.
Data,

Semnătura,

_________________

______________

