UNIV.”BABEŞ-BOLYAI”CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMULAR DE ÎNSCRIERE – iulie 2017
DATE NECESARE CONCURSULUI:
1. Numele candidatului, inițiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului – cu majuscule:

2. Media examenului de bacalaureat (în cifre şi litere):
,
3. Olimpiade naţionale şi internaţionale de Geografie, concursul național Bolyai Farkas, disciplina Geografie (locul
I, II, sau III) sau concursul Geomondis-etapa regională (locul I).
4. Disciplina:

GEOGRAFIE

5. Anul:

6. Premiul obţinut (1, 2 sau 3):

OPŢIUNEA CANDIDATULUI
SPECIALIZAREA

Linia de studiu

Forma de învăţământ
cu frecvență
BUGET
TAXĂ

Română
1. GEOGRAFIE (3 ani, cu frecvență)
Maghiară
Română

2. GEOGRAFIA TURISMULUI (3 ani, cu frecvență)

Română
(etnici români din
R. Moldova)
Română (candidați
Non UE)
Maghiară
Germană
Română

3. PLANIFICARE TERITORIALĂ (3 ani, cu frecvență)
4. HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE (3 ani, cu frecvență)
5. CARTOGRAFIE (3 ani, cu frecvență)

SPECIALIZAREA

1. GEOGRAFIA TURISMULUI (3 ani, ID)

Maghiară
Română
Română

Linia de
studiu
Română

Forma de
învățământ la
distanță
TAXĂ

INFORMAŢII
utile pentru completare
Se completează în căsuţele din dreptul specializării, liniei de studiu şi formei de învăţământ pentru
care se optează, în ordinea preferinţelor cu 1, 2, 3, ....., etc.
Media generală obţinută la examenul de bacalaureat trebuie să coincidă cu media înscrisă pe diploma de
bacalaureat sau pe adeverinţa provizorie eliberată de liceu după terminarea examenului de bacalaureat. Dacă la
depunerea actelor în original se constată diferenţe dintre media trecută în fişa de înscriere şi media de pe diploma de
bacalaureat, atunci locul ocupat de candidat se anulează şi el poate candida, cu media nouă, la următoarele etape de
redistribuire a locurilor neconfirmate.
SITUAŢIA UNIVERSITARĂ (dacă este cazul)
În cazul actualilor studenţi la o altă facultate sau universitate:
7. Sunt student(ă) la universitatea:
8.
Facultatea:

9.
Specializarea:

10. Anul
de studiu:

11. Anul (I,II, III) în care am ocupat loc bugetat (fără
taxă):

12. între
anii:

În cazul întreruperii studiilor:
13. Am fost student(ă), dar am întrerupt studiile la
universitatea:
14.
Facultatea:

15.
Specializarea:

16. Până în anul:

17. Anul (I,II, III) în care am ocupat loc bugetat (fără
taxă):

18. între
anii:

În cazul absolvirii unei facultăți:
19. Am fost student(ă), la universitatea:
20.
Facultatea:

21.
Specializarea:

22. Anul (I,II, III) în care am ocupat loc bugetat (fără
taxă):

23. între anii:

Subsemnatul ________________________________________, declar pe proprie răspundere, cunoscând
consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere prevăzute de Codul Penal, că informaţiile oferite sunt corecte şi
reale. Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat până în data de 25 iulie 2017, voi pierde acest
drept. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii
efective de student) se face doar după prezentarea actelor în original la sediul facultăţii în termenul stabilit.

DATA,
_______________________

SEMNĂTURA,
________________________

