Fişă de înscriere
ADMITERE FACULTATE IULIE 2017
1. Date personale
CNP
Nume (la naștere) :
Prenume:

Prenumele tatălui :

Prenumele mamei:

Nume actual (dacă este distinct de cel de la naștere):
Data și locul nașterii :
Act de identitate BI/CI serie și nr:
Eliberat de :
Valabil de la …………………………până la………………..…………..
DORESC SĂ SUSȚIN PROBA SCRISĂ OPȚIONALĂ

Solicit cazare în limita locurilor disponibile*
* Nu au dreptul cei cu domiciliul în Timişoara

Candidez pe locuri speciale :

Rrom
Republica Moldova

2. Studii anterioare

Scutit de taxă de înscriere
Olimpic național /internațional
Persoană cu dizabilități

Liceul absolvit:

Universitatea și Facultatea absolvită(dacă este cazul):

Țara
Județ/Localitate

Țara
Județ/Localitate

Anul absolvirii liceului
Forma de invatamant (ZI/FF)

Anul absolvirii primei facultăţi:
Sunt student la Universitatea și Facultatea, anul de studii:

Am depus diploma de bacalaureat/ Adeverința:
Seria____________________________
nr :____________________________
anul emiterii : ________________________

Număr ani bugetaţi la prima facultate:
Număr ani cu taxă la prima facultate :
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3. Opţiuni de înscriere
NOTĂ: Se va completa cu cifre de la 1 la 18 ordinea preferinţelor candidatului. 1 = prima opțiune. Sunt posibile
maxim 18 opțiuni.

Pentru fiecare specializare, selecţia studenţilor pentru anul I se va face dintre candidaţii care au depus dosarul de admitere, pe baza mediei generale de
admitere şi a opţiunilor exprimate la înscriere, după principiul “media bate opțiunea”.
Ordinea opțiunilor
Departament
Specializare si Tip de Loc (Buget/taxă)
(1-18)
Științe Politice

Filosofie și Științe
ale Comunicării

Administrație Publică – Buget
Administrație Publică – Taxă
Științe Politice – Buget
Științe Politice – Taxă
Relații Internaționale și Studii Europene (lb. Română) – Buget
Relații Internaționale și Studii Europene (lb. Română) – Taxă
Relații Internaționale și Studii Europene (lb. Germană) – Buget
Relații Internaționale și Studii Europene (lb. Germană) – Taxă
Filosofie – Buget
Filosofie – Taxă
Comunicare şi relaţii publice– Buget
Comunicare şi relaţii publice– Taxă
Jurnalism – Buget
Jurnalism – Taxă
Publicitate – Buget
Publicitate – Taxă
Știinţe ale informării și documentării– Buget
Știinţe ale informării și documentării– Taxă

□ Vreau să urmez două specializări în cadrul facultăţii (primele două).
Notă : Domeniile și Specializările pentru care se poate opta în cadrul PFC sunt următoarele:
Departamentul de Științe Politice:
1. Administrație Publică: 21 locuri la buget, 79 locuri la taxă
2. Ştiinţe Politice: 21 locuri la buget, 79 locuri la taxă
3. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Linia de predare în limba română: 45 locuri la buget, 55 locuri la taxă
4. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Linia de predare în limba germană: 15 locuri la buget, 55 locuri la taxă
Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării:
5. Filosofie : 15 locuri la buget, 10 locuri la taxă
6. Comunicare şi relaţii publice: 27 locuri la buget, 83 locuri la taxă
7. Jurnalism: 27 locuri la buget, 53 locuri la taxă
8. Publicitate: 18 locuri la buget, 42 locuri la taxă
9. Științe ale informării și documentării: 15 locuri la buget, 10 locuri la taxă

4. Contact:

Ţara ____________ Judeţ _______________Localitate __________________________________
Strada_____________________________________________________
Număr ________ Bloc _____ Scara _________
Etaj_____Ap. _____________________
Telefon mobil candidat (important a se completa !!) ________________________ E-mail _______________________
Telefon acasă părinți (important a se completa !!) ______________________________

5. De unde ați auzit despre această Facultate ?(vă rugăm să nu lăsați câmpul necompletat)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

"În conformitate cu dispozitiile art.8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute de această fișă de înscriere să fie prelucrate de
Universitatea de Vest din Timișoara. Iau act de faptul că în baza dispozițiilor art.13, 14 și 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, intervenție
și opoziție asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisa, datată și semnată."
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