Fişă de înscriere
ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2019
1. Date personale
CNP
Nume (la naștere) :
Prenumele tatălui :

Prenume:

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…………………….

Solicit cazare în limita locurilor disponibile*

Scutit de taxă de înscriere
Persoană cu dizabilități

* Nu au dreptul cei cu domiciliul în Timişoara

Candidez pe locuri speciale

Rrom
Republica Moldova

Serbia

2. Studii anterioare
Liceul absolvit/profil:

Universitatea și Facultatea absolvită/Specializare:

Țara
Județ/Localitate

Țara
Județ/Localitate

Anul absolvirii liceului
Forma de invatamant (ZI/FF)

Anul absolvirii facultăţii:
Sunt student la alt Masterat: DA
/NU
Anul:.........
Număr ani bugetaţi la alt(e) Masterat(e):
Număr ani cu taxă la alt(e) Masterat(e) :

Am depus diploma de bacalaureat :
Seria :____________________________
nr : ____________________________
anul emiterii : ________________________

Am depus diploma de licență/ Adeverința:
Seria :____________________________
nr : ____________________________
anul emiterii : ________________________
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3. Opţiuni de înscriere
NOTĂ: Se va completa cu cifre de la 1 la 9 ordinea preferinţelor candidatului. 1 = prima opțiune. Sunt posibile
maxim 9 opțiuni.
Pentru fiecare program masteral, selecţia studenţilor pentru anul I se va face dintre candidaţii care au depus dosarul
de admitere, pe baza interviului și apoi concursului de dosare, ținînd cont, în ordine, de opţiunile exprimate la înscriere și
de media examenului de licență.
Domeniul
Specializare (program masteral) și Tip de loc:
Ordinea opțiunilor
(1-9)
Științe Politice
Relații
Internaționale și
Studii Europene

Politici publice și advocacy – Buget
Studii de Securitate Globala – Taxă
International Development and Management of Global Affairs (Lb.
Engleză) - Buget
International Development and Management of Global Affairs (Lb.
Engleză) - Taxă

Filosofie

Philosophical Counselling and Consultancy (Lb. Engleză) - Buget
Philosophical Counselling and Consultancy (Lb. Engleză) - Taxă

Științe ale
Comunicării

Comunicare și mediere în conflicte sociale – Buget
Comunicare și mediere în conflicte sociale – Taxă
Mass-media și relații publice. Tehnici de redactare și comunicare –
Taxă

□ Vreau să urmez două programe masterale în cadrul facultăţii (primele două).
Notă : Domeniile și Programele masterale pentru care se poate opta în cadrul PFC sunt următoarele:
1. Ştiinţe Politice:
o
Politici Publice și Advocacy: 13 locuri la buget
o
Studii de Securitate Globală: 12 locuri la taxă
2. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
o
International Development and Management of Global Affairs: 12 locuri buget, 65 locuri cu taxă
3. Filosofie
o
Philosophical counselling and consultancy : 11 locuri buget, 30 locuri cu taxă
4. Ştiinţe ale Comunicării
o
Comunicare și mediere în conflicte sociale: 6 locuri buget, 30 locuri cu taxă
o
Mass-media și relații publice. Tehnici de redactare și comunicare: 27 locuri cu taxă

4. Adresa :
Ţara ____________ Judeţ _______________Localitate __________________________________
Cod poştal ___________Stradă _____________________________________________________
Număr ________ Bloc _____ Scara _________ Etaj _____ Apartament _____________________
Telefon mobil candidat (important a se completa !!) ________________________ E-mail ________________________

5. De unde ați auzit despre această Facultate/Program Masteral ? (vă rugăm să nu lăsați câmpul
necompletat)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, denumit în continuare “Acord“.
Preambul
Universitatea de Vest din Timișoara, Operator de date cu caracter personal, reprezentată prin Pirtea Marilen-Gabriel, având funcția de
Rector, cu sediul în Timișoara, B-dul Vasile Parvan nr. 4, județul Timiș, telefon +40-(0)256-592111, fax +40-(0)256-592310, e-mail:
gdpr@e-uvt.ro, cod fiscal/cod unic de înregistrare 4250670, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la
admitere studii, pentru Universitatea de Vest din Timișoara.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le
primesc unul de la altul sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul parcurgerii studiilor universitare de licență/master.
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă
consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate
cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație, ce va deveni aplicabil începând cu 25 mai 2018.
(3) Prin „Date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana
vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau prin referire la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea întocmirii oricărei situații în legătură cu activitatea
universitară a studentului. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date centralizate. Refuzul de a furniza datele
solicitate are ca și consecință imposibilitatea de a figura în evidențele Universității de Vest din Timișoara.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, semnătura,
telefon/fax, adresa (domiciliu/ reședința), e-mailul, profesia, statutul pe piața muncii, formarea profesională – diplome – studii, situația
familială, date privind sănătatea, inclusiv cele privind apartenența la o categorie defavortizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu
caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la
codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/ pașaport, în scopul prelucrării acestora pentru întocmirea oricărei situații
în legătură cu activitatea profesională a dvs.
(7) Participarea dumneavoastră la evenimentele publice organizate de Universitate sau organizate de Universitate în colaborare cu
partenerii săi, se consideră acord tacit cu privire la folosirea imaginilor realizate la evenimentele respective.
(8) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal,
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune
prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoana, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(9) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității de Vest din Timișoara cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă
via e-mail la adres agdpr@e-uvt.ro , prin poștă sau personal la adresa Bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 1, sala 150, Timișoara, județul Timiș.
(10) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu
caracter personal“ deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate
sau obținute de o persoană neautorizată sau are loc orice încalcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica
imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei
pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
(11) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal, ca parte a acestui Acord.
Universitatea de Vest din Timișoara
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am ințeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin bifarea
prezentei, în mod expres, acordul ca UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA să prelucreze datele cu caracter personal ale
subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume: ______________________________________________
CNP: ________________________________________________________
Data: _______________________________________________________

Semnătura ..................................
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