UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Str. Clinicilor, nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca
Tel: 40 - 264 - 431865
Web: http://geografie.ubbcluj.ro/

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT (2 ani) - iulie 2021
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAŢI RUBRICILE FIŞEI NUMAI CU MAJUSCULE!!!
INFORMAŢII ŞCOLARE RELEVANTE DESPRE CANDIDAT

I.

1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului : _____________________________________________
2. Sunt licenţiat al Universităţii____________________________________Facultatea___________________________
3. Media examenului de licenţă este ________________________, media generală de promovare a facultății
este_________________________, media primului an de studiu nivel licență este ________________________.

INFORMAŢII utile pentru completarea fișei
Se completează în căsuţele din dreptul specializării, liniei de studiu, formei de învăţământ, buget, taxă,
pentru care se optează, cu X. Candidații care optează pentru mai multe specializări/linii de studii de
învățământ trebuie sa achite în plus taxa de procesare pentru fiecare (50 lei) și să participe la interviu pentru
fiecare specializare în parte.
Candidații care au mai urmat un alt program de master și în primul an au fost admiși la buget NU mai
pot opta pentru locurile bugetate!
OPŢIUNEA CANDIDATULUI

II.

Nr.
crt.

Specializarea

1.

Amenajare şi dezvoltare turistică

2.

Analiza spațială și organizarea teritorială (în
limba ebgleză)

3.

Geomatică

4.

Planificare şi dezvoltare regională

5.

Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic

6.

Turism şi dezvoltare teritorială (lb.maghiară)

7.
8.
9.

Ecoturism și dezvoltare durabilă – Extensia
Gheorgheni (lb. maghiară)
Turismul sportiv și agrementul din
perspectiva ecodezvoltării – Extensia Bistrița
Turism și amenajarea teritoriului – Extensia
Sighetu Marmției

Forma de învăţământ
cu frecvență
frecvență redusă
BUGET
TAXA
TAXA

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

III.

În cazul în care ați urmat un alt program la master (finalizat sau nefinalizat):

4. Universitatea:

6. Specializarea:

5.Facultatea:
7. Anul/anii (I, II) în care am ocupat loc
bugetat:

8. 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 26 iulie 2021, 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,
__________________________________

