Facultatea de ŞtiinŃe Politice
Domeniul de licenŃă: ŞtiinŃe Politice

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FSPUB
str. Sfântul Ştefan 24
Bucureşti - 023997
România
Phone: +4021-3139007/3100894
Fax: +4021-3125378
www.fspub.ro

FISA DE INSCRIERE
la concursul de admitere pentru anul universitar 2011-2012
(completaŃi fişa de înscriere cu MAJUSCULE)

ATENTIE:
Admiterea în anul universitar 2011 - 2012 se organizează pe domenii de licenŃă, pe locuri finanŃate de la Bugetul
Statului sau pe locuri cu taxă, la forma de învăŃământ: ZI.

Date personale
Nume de familie la naştere

Nume de familie actual

Inițiala tatălui/mamei

Prenume

Fiul/fiica lui
număr

Actul de identitate C.I.

şi al
Eliberat de

la data

CNP (Codul Numeric Personal)

seria

până la

Data naşterii

Locul naşterii
łara Afganistan
CetăŃenia roman

JudeŃul Alba

Localitatea

Limba maternă romana

Etnie romani

Stare civilă necasatorit(a)

Stare socială specială Orfan (de un parinte sau de ambii parinti)
Domiciliul stabil
łara Afganistan
Strada

JudeŃul Alba
Număr

Localitatea
Bloc

Scara

Et.

Ap.

Et.

Ap.

Cod poştal
Adresa în București (dacă este diferită de domiciliu)
łara Afganistan
Strada

JudeŃul Alba
Număr

Localitatea
Bloc

Cod poştal
Telefon fix

Telefon mobil

email

Pagina 1 din 4

Scara

CNP (Codul Numeric Personal)
Completează obligatoriu candidaŃii care până în momentul înscrierii au beneficiat de finanțare
(parțială sau integrală) de la Bugetul Statului (selectați numai un caz):
(a) candidatul este student
Sunt student la Universitatea Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
łara Afganistan

Localitatea Alba Iulia

Numărul de ani finanŃaŃi

Facultatea de

Domeniul / Profilul

Forma de învăŃământ zi

(b) candidatul a fost student
Am fost student la Universitatea Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
łara Afganistan

Localitatea Alba Iulia

Numărul de ani finanŃaŃi

Facultatea de

Domeniul / Profilul

Forma de învăŃământ zi

Candidatul a susținut examenul de licență/absolvire Da

Anul susŃinerii

Candidatul posedă o diplomă de licență în specializarea
seria

numărul

Emitentul

La data de

Completează obligatoriu candidaŃii care s-au înscris şi la altă universitate/facultate/specializare
M-am înscris la Universitatea Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
łara Afganistan

Localitatea Alba Iulia

Facultatea de

Domeniul / Profilul

Forma de învăŃământ zi
Informații despre liceu

Am absolvit liceul
Localitatea

JudeŃul Alba

Am susŃinut bacalaureatul în sesiunea iunie
Domeniul / Profilul

anul

cu media generală

Durata studiilor 4 ani

Candidatul posedă o diplomă de bacalaureat seria
Foaie matricolă seria

łara Afganistan

Forma de învăŃământ zi

numărul

numărul

emisă la data de

Ați obținut distincții la olimpiade școlare internaționale în perioada liceului? Da
Disciplina

emisă la data de

Anul

DistincŃia Premiul I

Ați obținut distincții la olimpiade școlare naționale sau pe grupe de Ńări în perioada liceului? Da
Disciplina

DistincŃia Premiul I
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Anul

CNP (Codul Numeric Personal)
Informații despre liceu
Solicitați admiterea la FSPUB în temeiul rezultatelor obținute la competițiile naționale sau internaționale la care ați obținut premii sau distincții?Da

an
PerformanŃe şcolare: indicați media obținută la sfărșitulul fiecărui semestru
de liceu deja absolvit *
Clasa a IX-a

Anul şcolar

media

Clasa a IX-a

Anul şcolar

media

Clasa a IX-a

Anul şcolar

media

Clasa a IX-a

Anul şcolar

media

Clasa a IX-a

Anul şcolar

media

Media generală (în cazul în care este disponibilă)

an
PerformanŃe lingvistice: indicați media obținută la sfârșitul fiecărui semestru
de liceu deja absolvit *
Limba engleză - media anul I

Limba franceză - media anul I

Limba engleză - media anul II

Limba franceză - media anul II

Limba engleză - media anul III

Limba franceză - media anul III

Limba engleză - media anul IV

Limba franceză - media anul IV

Limba engleză - media anul V

Limba franceză - media anul V

Limba engleză - media finala

Limba franceză - media finală

* Rezultatele obținute de elevii care au urmat liceul într-o țară a UE, a SEE sau în Confederația Helvetică vor fi convertite în sistemul de calcul românesc
(consultati www.fspub.unibuc.ro).
potrivit grilei de echivalare Erasmus folosită de FSPUB (consultați
www.fspub.ro).
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CNP (Codul Numeric Personal)
International certificate of proficiency / Certificat international de compétence linguistique, niveau C1
Emis de

seria

numărul

DOMENIU DE STUDIU ŞI SPECIALIZĂRI
OpŃiuni
Candidații vor completa câmpurile de mai jos cu opțiunile posibile, în ordinea preferințelor.
Candidații vor fi declarați admiși în funcție de medie și de prima opțiune exprimată. Opțiunile de rezervă sunt
luate în calcul în limita locurilor rămase disponibile după analiza opțiunii nr. 1 exprimate de toți candidații.
Aceeași procedură se aplică în analizarea opțiunii nr. 2, apoi a opțiunii nr. 3, etc.

OpŃiunea 1 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 2 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 3 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 4 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 5 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 6 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 7 Stiinte Politice - Buget
OpŃiunea 8 Stiinte Politice - Buget

Notă : pentru candidații admiși la secțiile Științe Politice în limba engleză și Științe Politice în limba franceză datorită
opțiunilor de rezervă, vor fi organizate cursuri speciale de pregătire lingvistică în semestrul I al anului I de studiu
DeclaraŃia candidatului:
1. Îmi asum reponsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraŃii
inexacte sau false pot determina pierderea calităŃii de student, concomitent cu sancŃiunile civile sau penale
prevăzute de lege.
2. Am luat cunoştinŃă de prevederile metodologiei privind afişarea rezultatelor şi prezentarea actelor de studii
conform termenelor stabilite.
Datelepersonale sunt prelucrate deUniversitatea dinBucureşti,pentru diferiterapoarte
statistice, conform Legii nr.677/2001, modificată şi completată de Legea 102/2005.

Data completării

Semnătura

FORMULARUL SE COMPLETEAZA DE MANA SAU LA CALCULATOR!
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