UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Instituţie de învăţământ superior particular, înfiinţată şi acreditată
prin Legea nr. 443/05.07.2002
Cod operator date personale 17750
ANEXA NR.2.

FIŞĂ – CHESTIONAR
pentru admitere la
FACULTATEA _____________________________________________________
PROGRAMUL DE STUDII1
Opţiunea 1 _________________________________________________________
Opţiunea 2_________________________________________________________
Opţiunea 3 ________________________________________________________
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT2
Opţiunea 1 ___________________________________________
Opţiunea 2___________________________________________
Opţiunea 3 ___________________________________________
I. Date de identificare:3
Subsemnatul(a) (nume la naştere)________________________________, (nume după
căsătorie)____________________,(prenume)_________________________________,iniţiala
tatălui/mamei_______, prenume tată_______________, prenume mamă___________, născut(ă) la
data

de

(anul,

luna,

ziua)

__________________________,

în

localitatea

______________________, judeţul/sectorul _________________, cetăţenia _____________,
naţionalitatea (etnia4) _____________, cod numeric personal (CNP5) _______________________,
sex (M/F) ____, solicit înscrierea pentru admiterea în anul I de studiu.
Domiciliul:

Ţara:__________________

localitatea_________________________,

judeţul/sectorul____________________, strada _______________________, nr.________, blocul
____, scara ___, etajul __, apartamentul ___, telefon ______________________________, Actul
de identitate/ Documentul de călătorie seria __________, nr. ___________, eliberat de__________,
data eliberării: __________________, perioadă de valabilitate: _____________________; E-mail
______________________________, candidat(ă) care se încadrează în categoria persoanelor cu
dizabilităţi (DA/NU) : _________.
Starea socială specială6:
Starea civilă7: ______________________
Ocupaţia: _________________________
Studentul îşi exprimă trei opţiuni. În situaţia în care nu se realizează numărul minim de studenţi pentru prima opţiune şcolarizarea se va face la următoarele opţiuni.
Studentul îşi exprimă trei opţiuni. În situaţia în care nu se realizează numărul minim de studenţi pentru prima opţiune şcolarizarea se va face la următoarele opţiuni.
3
Datele de identificare (datele cu caracter general) prevăzute de Legea nr. 677/2011 pot fi colectate, prelucrate și utilizate de Universitatea Spiru Haret în scopul
activităților academice, inclusiv SIIIR.
4
Numai pentru cetăţenii români, dacă este cazul.
5
Candidaţii străini vor introduce codul de identificare personală reglementat de legea lor naţională.
6
Se aplică candidaţilor cu situaţie specială (orfan de un părinte sau de ambii, provenit din casa de copii, provenit din familie monoparentală).
7
Căsătorit(ă), Necăsătorit(ă), Divorţat(ă), Văduv(ă).
1
2

Locul de muncă: _____________________________, telefon ________________
Apartenenţa la o categorie socială scutită de plata taxei de înscriere8:
□ fiu de cadru didactic;
□ fiu de pensionar;
□ fiu de şomer.
□ candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiul I, II, III,
menţiune) la olimpiadele şcolare recunoscute de ministerul de resort
II. Date privind studiile:
Denumirea liceului/colegiului absolvit___________________________________________,
Ţara:

_________________________,

localitatea

___________________________________,

judeţul __________________________, profilul/domeniul:_____________, durata studiilor:_____
anul absolvirii _______ , forma de învăţământ (Zi, Seral, FR) _________________.
Media generală la examenul de bacalaureat: ________________.
Datele de identificare ale diplomei de bacalaureat: tip (bacalaureat sau echivalentă):
______________________, seria: ______, numărul:___________, emisă de: _____________, anul
emiterii: ______________________, alte observaţii: ________________________________.


În liceu/colegiu, aţi participat la concursuri şi/sau olimpiade şcolare?

Da
Nu


Dacă da, la ce nivel şi ce rezultate aţi obţinut?

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aţi absolvit studiile altei Facultăţi? Dacă da, care?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III. Motivaţii privind admiterea în învăţământul superior:
Ce v-a determinat să vă înscrieţi la Universitatea Spiru Haret?

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cum aţi aflat de Universitatea Spiru Haret?
□ Prin cunoştinţe;
□ Mass-media (radio, presa scrisă);
□ Internet;
□ Alte surse. Care?
___________________________________________________________________________

Care sunt aşteptările Dumneavoastră de la Facultatea pe care vreţi să o urmaţi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2

Enumeraţi cele mai importante motive pentru care aţi ales acest Program de studii
universitare de licenţă?
a. ___________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________________

IV. Posibilităţi privind informarea şi pregătirea academică:
1. Ştiţi să utilizaţi computerul?
Da
Nu
2. Aveţi acces la computer?
Da, am computer personal
Da, utilizez computerul de la serviciu
Da, ocazional
Nu
3. Aveţi posibilitatea să utilizaţi INTERNET-ul?
Da
Nu
4. Recepţionaţi, în zona de reşedinţă, postul de televiziune TVH?
Da
Nu
5. Dar postul de radio Seven (103,4 Mhz)?
Da
Nu

6. Sunteţi abonat al vreunei Biblioteci? Precizaţi care.

_____________________________________________________________________

*
*

*

În cazul declarării mele ca admis(ă) la Universitatea Spiru Haret, mă oblig să achit,
imediat sau în maximum 10 zile, taxa de şcolarizare (prima rată / integral), dar nu mai târziu
de prima zi a anului de învăţământ.
Am luat cunoştinţă că, în caz contrar, Universitatea Spiru Haret nu-mi garantează
locul ocupat.
Data completării,
____________________

8

Semnătura candidatului:
_______________________

Scutirea taxei de înscriere la admitere constituie o facilitate acordată de Universitatea Spiru Haret în baza actului doveditor

3

Această pagină se completează de către un reprezentant al secretariatului Facultăţii.
DOCUMENTE DEPUSE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

Nr.
Denumire act
crt.
1 Diploma de bacaluareat
(sau echivalent)
2 Adeverință bacalaureat
3 Carte de identitate
4 Certificat de naștere
5 Certificat de căsătorie
6 Adeverință medicală
7 3 Fotografii 3/4 cm

Original

Copie

Semnături
Candidat

Achitat taxa de admitere:
Chitanţa nr. ________, din _____________________________________
Secretar admitere (numele, prenumele şi semnătura),
____________________________________________________

4

Secretar

