UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
FACULTATEA .............................................................
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
SESIUNEA ............................ 2017
1.

Numele și prenumele candidatului (cu inițiala prenumelui tatălui), conform datelor din certificatul de

naștere ...............................................……………………......………………………..
2. Cod numeric personal
3. Sexul ………………………………..
4. Naționalitatea ……………………….
5. Data nașterii: ziua ……….. luna …………………….. anul ………………..
6. Locul nașterii: localitatea ………………………………… județul/sectorul …………………….
7. Carte identitate seria ……... nr. …...…....… eliberată de .……...........…… la data de …...……
8. Domiciliul stabil: localitatea …………………………. județul/sectorul . ………………….. cod poștal
…………. str. ………………………………. nr. . . . . bl. . . . .. sc. . . . . et. …... ap. ……. telefon
………………………………… e-mail ...................................
9. Am absolvit facultatea……………………….. din universitatea................................................. din
localitatea ………....…….. secția absolvită ………..………………anul absolvirii …..…
10. Am mai absolvit Masterat/Studii aprofundate (după caz) ……………………………………………....
din ………………………………………………………………….............. în anul ……………………...
11. Am fost exmatriculat de la Masterat/Studii aprofundate (după caz) …………………….............................
din ....................... ..........................................................................................… în anul ......…......................
12. Sunt student la Masterat / Studii aprofundate (după caz)

……………….......…………………...........

din …………………………………………………............……în anul de studii………...……………..
13. Numele și prenumele părinților
Tata ……………………….....................……

Mama .......................................................

Adresa

părinților ………………………………………………………………………………….
14. Numele şi prenumele susținătorilor legali (dacă este cazul) .........................................................
............................................……………………..............................................…………………..
15. Adresa susținătorilor legali ……………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................
16. Numărul chitanței pentru plata taxei de înscriere ………………………………………………..
17. Media generală a:

Anilor de studii din timpul facultății ....................
Examenului de Diplomă / Licență

.....................

18. Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere. În continuare, menționez opțiunile privind
concursul de admitere la CICLUL II. Am luat la cunoștință că pot depune un singur dosar, cu o opțiune
de bază și, după caz, opțiuni de redistribuire la buget sau taxă.
OPŢIUNI PENTRU MASTERAT
OPŢIUNEA 1 (de bază) BUGET
Domeniul .............................................................................
Specializarea ...............................................................................................................

OPŢIUNEA 2 (de redistribuire) BUGET (se pot menționa mai multe opțiuni, ce se vor considera la
redistribuire în ordinea înscrisă)
A.

Domeniul .............................................................................
Specializarea ...............................................................................................................

B.

Domeniul .............................................................................
Specializarea ...............................................................................................................

C.

Domeniul .............................................................................
Specializarea ...............................................................................................................

D.

Domeniul .............................................................................
Specializarea ...............................................................................................................

E.

Domeniul .............................................................................
Specializarea ...............................................................................................................

OPŢIUNEA 3 (TAXĂ) (se pot menționa mai multe opțiuni) (se pot menționa mai multe opțiuni, ce se
vor considera la redistribuire în ordinea înscrisă)
A.

Domeniul ...............................................................................

B.

Specializarea .............................................................................................................
Domeniul ...............................................................................

C.

Specializarea .............................................................................................................
Domeniul ...............................................................................

Specializarea .............................................................................................................
Obs. 1. Dacă nu se obține punctajul pentru un loc bugetat pentru Opțiunea 1 (de bază) și candidatul
nu dorește redistribuire pe loc bugetat la altă specializare, ci ocuparea unui loc cu taxă, atunci candidatul va
bara Opțiunea 2 și va completa doar opțiunile 1 și 3. Dacă de la început candidatul nu este eligibil pentru
locuri bugetate, sau dorește înscrierea doar la locurile cu taxă, atunci se completează doar opțiunea 3.
Obs. 2. Taxa de studiu se stabilește anual de către Senatul UTCB. Pentru anul universitar
2017/2018, taxa este de 4200 lei/an pentru toate specializările de masterat inginerești cu predare în limba
română și, respectiv 4500 lei/an, pentru specializările de masterat inginerești cu predare în limbi străine.
Pentru masteratele organizate de DPPD și DLSC taxa este de 2400 lei/an.
Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere la
Masterat. Retragerea acestora se face la cerere, pe baza actului de identitate.
Candidatul a depus
- Copie după Certificatul de naștere*
;
- Copie după C.I.*
;
- Diploma de BAC (în original / copie)**
;
- Diploma de licență (în original / copie / adeverință de absolvire) **
;
- Patru fotografii 3/4 (la masteratele la care admiterea se face prin probă scrisă/test
de competență lingvistică (necesare pentru legitimațiile de concurs, carnetul de
student și diplomă), respectiv două (la celelalte masterate, necesare pentru carnetul
de student si diplomă)
.
Obs
* Se acceptă depunerea copiilor nelegalizate după certificatul de naștere, după C.I., diplomă etc., dar,
la înscrierea la concurs, se prezintă și originalele documentelor respective.
** Se va tăia cea ce nu corespunde. Candidații din promoția anului universitar 2016-2017, care nu și-au
ridicat încă diplomele de BAC sau de licență de la secretariatele facultăților, sunt scutiți de depunerea
acestor documente, dar vor depune adeverința de absolvire care cuprinde mediile anilor de studii și cea
a examenului de licență.
Candidat

Data . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .

Verificat secretariat

Data . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .

