UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE – SESIUNEA ____________________2019
I. DATELE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ:
Numele de familie la naștere (din certificatul de naştere)

Iniţialele tatălui

Prenumele candidatului(ei)

CNP

Sex

F

M

Serie şi număr act de identitate (C.I./B.I.)
Data eliberării:

Cetăţenia (română)

Alte cetăţenii

Data naşterii
z

z

l

l

a

a

Prenumele părinţilor:

Cetăţenia anterioară (dacă este cazul)

Locul naşterii (localitatea)
a

Judeţul

Data expirării:

Etnia

Ţara

a

Tatăl:

Mama:

Domiciliul stabil:
Orașul/comuna/satul ………………………………….., judeţul ……………………, țara……………………..
strada ………………………………… ….., nr. ……, bl. ……, sc. …, et.……, a p. ….., sector………….,
cod …………….număr de telefon fix…………………….…, telefon mobil……… ………….….………,
e-mail…………………………………………………….
II. DATE SUPLIMENTARE:
Bifaţi căsuţele corespunzătoare:
Starea socială specială: (candidaţi cu vârsta până în 25 de ani, cu o stare socială specială, pe bază de documente)
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)
Provenit din case de copii
Provenit din familie
monoparentală
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi:
se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente
III. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI:
III. A Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu: Instituția unde a absolvit ................................................................... din
țara................................................,
localitatea..................................................................,
județul.......................................,
profilul/domeniul................................................................, durata studiilor............., anul absolvirii..................,forma de
învățământ(zi/seral/IFR/ID)............................
III.B.1. Studiile universitare de licență absolvite (prima specializare): țara......................................................,
localitatea......................................................., județul......................................................................, denumirea instituției de
învățământ superior absolvită...................................................................................................................................., facultatea
.....................................................profilul/domeniul............................................................................................, programul de
studii/specializarea..........................................................., titlul obținut................................................durata studiilor (nr. de
ani)............., anul absolvirii.................., forma de învățământ (zi/IF/seral/FR/ID)............................, forma de finanțare a studiilor
(buget/taxă).
III.B.2. Studiile universitare de licență absolvite (a doua specializare): țara....................................................,
localitatea....................................................., județul.................................................... ..............., denumirea instituției de
învățământ superior absolvită..................................................................................................................................., facultatea
.....................................................profilul/domeniul............................................................................................, programul de
studii/specializarea..........................................................., titlul obținut................................................durata studiilor (nr. de
ani)............., anul absolvirii.................., forma de învățământ (zi/IF/seral/FR/ID)............................, forma de finanțare a
studiilor:.........ani buget și ...........ani taxă.

Menționăm că datele au fost solicitate în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare,
funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România
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Profesia şi locul de muncă al candidatului: funcţia................................................................................ locul
muncă…………………………………………..…………………………………………. localitatea......................................

de

IV. OPȚIUNI DE ADMITERE, ÎN ORDINEA PREFERINȚELOR PE DOMENII, PROGRAME DE STUDII:
(SE VOR TRECE MAXIM 4 OPȚIUNI, cu cifre arabe de la 1 la 4, în ordinea preferințelor unde 1 este prima opțiune iar a 4-a ultima opțiune):
Facultatea
Drept
Drept
Drept
Drept
Științe Economice
Științe Economice
Științe Economice
Științe Economice
Științe Economice
Științe Economice
Comunicare şi Relaţii
Internaţionale
Comunicare şi Relaţii
Internaţionale

Domeniul de studii universitare
de master
Drept
Drept
Drept
Drept
Finanțe
Finanțe
Interdisciplinar: Administrarea
afacerilor, Finanțe
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
Contabilitate
Interdisciplinar: Administrarea
afacerilor,Ştiinţe ale comunicării
Relații internaționale și studii
europene

Denumirea programului de studii universitare de master
Drept și administrație publică europeană
Drept și administrație publică europeană
Dreptul Uniunii Europene
Științe penale
Management financiar public și privat
Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european
Shipping, International Trade and Finance (în limba
engleză)
Managementul afacerilor în comerț și turism
Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității
Audit și control public și privat

Forma de
învățământ
IF
IFR
IF
IF
IF
IF

Ordinea
opțiunilor

IF
IF
IF
IF

Afaceri şi economie internaţională

IF

Managementul securității în relații internaționale

IF




În caz de retragere a dosarului de înscriere nu se restituie taxa de înscriere;
Candidații absolvenți din promoții anterioare 2019 care au prezentat la dosar adeverință de absolvire sau copie
legalizată/autentificată a diplomei de licență au obligația ca până la data de 21 august 2019, sesiunea I de admitere
(01 octombrie 2019, sesiunea a II-a de admitere), să depună la secretariatul facultății diploma de licență în original
sau copie legalizată/autentificată a diplomei de licență și adeverință că sunt studenți în alt centru universitar, la o
altă facultate, în anul universitar 2019/2020, cu mențiunea că diploma de licență în original, se află la dosar;
 Candidații absolvenți din promoția 2019 care au prezentat la dosar adeverință de absolvire, vor completa o
declarație prin care se obligă să aducă și să depună la dosar diploma de licență în original;
 Candidaţii declaraţi admişi după prima sesiune de admitere au obligaţia ca , până la data de 21 august
2019, să completeze și să semneze contractul de studii universitare și să achite prima rată din taxa de
școlarizare, conform variantei de plată alese în vederea înmatriculării ca studenţi. Candidații care nu
îndeplinesc aceste condiţii pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs
în sesiunea din septembrie 2019;

Candidaţii declaraţi admişi după a II-a sesiune de admitere au obligaţia ca, în termen de 3 zile de la
afișarea rezultatelor, să completeze și să semneze contractul de studii universitare și să achite prima rată din
taxa de școlarizare, conform variantei de plată alese în vederea înmatriculării ca studenţi. Candidații care nu
îndeplinesc aceste condiții, pierd calitatea de admis, iar pe locurile vacantate vor fi admiși candidații respinși în
funcție de opțiuni, în ordinea mediilor;

Mă oblig să informez în cel mai scurt timp secretariatul facultății în cazul schimbării adresei de domiciliu,
număr de telefon, e-mail, C.I. sau orice modificări privind datele completate în prezenta fișă de înscriere;

Menționez că am luat la cunoștință de prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru anul universitar
2019/2020;
 Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta fișă să fie prelucrate de Universitatea
”Danubius” din Galați, ca operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE)679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Am luat la cunoștință de faptul că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE)679/2016 și am
citit cu atenție INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL nr.
240/R/10.05.2018.
Menționez că nu sunt admis sau înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii universitare concomitent;
Declar pe proprie răspundere că datele furnizate în această fișă de înscriere sunt conforme cu realitatea și că am
luat la cunoștință de prevederile de mai sus.
Data: . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura candidatului(ei),

Menționăm că datele au fost solicitate în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare,
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