Anexa 2 la
Metodologia proprie de admitere în ciclurile de studii universitare
de licență și de master pentru anul univ. 2018 – 2019

Facultatea de Drept/
Facultatea de Științe Economice

pentru Admiterea în Ciclul de studii universitare de
MASTERAT – anul univ. 2018 - 2019
Domeniul de master: Drept/Finanțe
Programul de studii:
Managementul investigației penale/Management financiar
Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Limba străină
(este valabilă pe toată perioada studiilor universitare)
▪

Engleză

Secţiunea I.1 – DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI1 CU CETĂŢENIA ROMÂNĂ/STRĂINĂ
1

Numele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)

2

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

3
4
5
6

7

8
9
10

11

1

Iniţialele tatălui/mamei – unde este cazul
(de ex. familie monoparentală)
CNP
(pt. candidaţii străini alt cod de identificare personală)
Data naşterii
▪
Anul
▪
Luna
▪
Ziua
Locul naşterii
▪
Ţara de origine
▪
Judeţul/(Ţara – numai pt. candidaţii străini)
▪
Localitatea
Sexul (F/M)
Starea civilă
Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); Divorţat(ă); Văduv(ă)
Starea socială specială – se completează dacă este nevoie.
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din case
de copii/provenit din familie monoparentală)
Cetăţenia
▪
Română, cu domiciliul în România/în străinătate
▪
Alte cetăţenii
▪
Cetăţenia anterioară, dacă este cazul

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).

1

12
13

Etnia (se completează numai de candidaţii români)
Domiciliul stabil
▪
Ţara
▪
▪

Judeţul – numai pt. candidaţii români/
(Ţara – numai pt. candidaţii străini)
Oraşul/Comuna/Satul

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament,
sector) (se completează şi de candidaţii străini)
Actul de identitate/Documentul de călătorie – numai pt.
candidaţii străini. (act de identitate pt. cetăţenii UE/SEE sau
paşaport pt. studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE)
▪
Seria
▪

14

15

▪

Numărul

▪

Eliberat

▪

Data eliberării

▪

Perioada de valabilitate

Alte date personale ale candidatului
▪
Telefon
▪

16

Adresă de e-mail

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu
dizabilităţi (Se bifează numai de persoanele aflate în
această situaţie, pe bază de documente)
Ocupaţia actuală şi locul de muncă
Religia
Cazier judiciar: Cunoscut (DA)/Necunoscut (NU)
Secţiunea I.3.a – DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI2 (ABSOLVENT DE LICEU)

1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
▪ Instituţia unde a absolvit
▪

Ţara

▪

Localitatea

▪

Judeţul

▪

Profilul/Domeniul

▪
▪
▪

Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)

Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor
anterioare (document eliberat de direcţiile de specialitate din cadrul MEN), care permit înscrierea în învăţământul superior.
2

2

▪

Media examenului de bacalaureat

Media generală de absolvire a studiilor preuniversitare
(liceale)
Datele de identificare ale diplomei
▪ Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru
candidatul care a absolvit studii anterioare în
străinătate)
▪ Seria
▪

2

3

▪

Numărul

▪

Emisă de

▪

Anul emiterii

▪ Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit
studii anterioare în străinătate)
▪ Recunoaşterea diplomei prezentate (se nominalizează direcția
de specialitate din cadrul MEN)

▪

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de direcțiile
de specialitate din cadrul din MEN)3

Secţiunea I.3.b – DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI4 (ABSOLVENT DE CICLUL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR)
1

2
3
4

Studiile universitare absolvite
▪ Ţara
▪

Localitatea

▪

Judeţul

▪

Denumirea instituţiei de învăţământ superior

▪

Facultatea

▪

Domeniul/Profilul

▪

Programul de studii/Specializarea

▪

Titlul obţinut

▪
▪
▪
▪
▪

Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Durata studiilor
(număr de ani sau număr de semestre, după caz)
Anul absolvirii
Media examenului de licenţă

▪

Media generală de absolvire a studiilor universitare

Datele de identificare ale actului de studii

Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.
Se aplică şi pentru candidaţii străini.

3

▪

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/
echivalentă/diplomă de master)
Seria

▪

Numărul

▪

Emitentul

▪

Anul emiterii

▪

Supliment diplomă/Foaie matricolă care însoţeşte actul
de studii
Alte observaţii
▪ Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia
▪

3

Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – acorduri bilaterale/ Direcţia
generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor)

▪

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia
generală relaţii internaţionale şi europene – acorduri bilaterale/ Direcţia
generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor)
(Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în
străinătate sau pentru candidaţii străini)

În cazul în care voi fi declarat admis, mă oblig: să achit până la data de 28 septembrie 2018, 500 Ron din valoarea taxei de studiu; să achit la
termenul stabilit prin contractul de studii, prima rată din taxa de şcolarizare pe anul universitar în curs, pentru a fi înmatriculat ca student; să semnez
Contractul de şcolarizare şi Contractul de studii, în acord cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Carta Universităţii, Ghidul de studii şi Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor din UED Lugoj. Am luat cunoştinţă de faptul că odată achitate taxele, acestea nu se mai restituie. De
asemenea în incinta Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu se fumează. Mă oblig să respect Carta Universităţii, Ghidul de studii şi celelalte
regulamente ale universităţii. Înţeleg să achit la termen taxele de şcolarizare. În caz contrar voi suporta consecinţele legale în vigoare.
Neachitarea primei rate dă dreptul instituţiei de a nu vă înmatricula ca student.
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta Fişă de înscriere sunt corecte şi precizez că nu sunt înmatriculat (ă)/sunt
înmatriculat/ă
concomitent
la
următoarele
programe
de
studii
universitare
de
licenţă/masterat 5
_____________________________________________________________________Facultatea__________________________________________
Universitatea___________________________________________________________________.
Declar că sunt de acord cu orice prelucrare a datelor personale potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia personală cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv privind codul numeric personal, religia, etnia şi starea de
sănătate, precum şi cu afişarea rezultatelor concursului de admitere.
VĂ RUGĂM SĂ NE PRECIZAŢI: Care a fost sursa Dv. de informare În privinţa ofertei de învăţământ a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj?
(colegiu, site, pliante şi broşuri, afişe, ziare şi reviste, radio, televiziune, părinţi, prieteni, colegi etc.)
___________________________________________________________________________________________
În cazul în care apar modificări privind datele dv. de contact (adresa, nr. de telefon etc.) vă rugăm să anunţaţi în timp util secretariatul
facultăţii.
SEMNĂTURA CANDIDATULUI____________________________________________________________DATA_____________________________
VERIFICAT FIŞA:
NUMELE ŞI PRENUMELE__________________________________________________DATA________________SEMNĂTURA________________

APROBAT:
COMISIA DE TEHNICĂ DE ADMITERE

______________________

______________________

______________________

În conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Ordinul MENCŞ nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 şi art. 23 alin din Metodologia proprie privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul univ. 2018– 2019: "Un candidat poate fi admis şi
înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă".

5

4

