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ANEXA 2 

UNIVERSITATEA „VASIEL ALECSANDRI” DIN BACAU 

 

 

 

FISA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

 

I. DATE PERSONALE ale candidatului: 

Cod numeric personal (C.N.P.): _____________________ 

Numele de familie la naştere (ca în certificatul de naştere): _________________ 

Numele de familie actual (ca în actul de identitate): ________________________ 

Prenumele: ________________________Prenumele tatălui: ______________________ 

Data şi locul naşterii: ___________________________________________________ 

Buletin/carte de identitate seria ____ nr.____________________ 

Domiciliul stabil (din actul de identitate: localitatea _________________ judeţul 

___________, stradă, nr., bl., sc., ap. _______________________________________ 

telefon domiciliu:_____________________, telefon mobil _____________________ 

e-mail: _____________ Reşedinţa (locuinţa actuală): localitatea ___________________, jud. 

_______ , strada nr., bl., sc., ap. ___________________ 

Locul de muncă: ______________________________________Funcţia 

_______________________________ 

II. STUDII: 

1. Studii de lungă durată: 

Universitatea/Institutul ________________________, Facultatea_______________, specializarea 

___________ 

_______Licenţa la Universitatea/Institutul ______________________Anul susţinerii licenţei 

____ 

2. (dacă este cazul – a doua facultate) 

Universitatea/Institutul ______________________________________, Facultatea 

______________________, specializarea__________________________Licenţa la 

Universitatea/Institutul__________________________Anul susţinerii licenţei _______ 

3. Studii postuniversitare (dacă este cazul): 

Universitatea/Institutul _________________________________________________ 

Facultatea ___________________________Specializarea _________________________ 

Tipul: (se marchează cu X, după caz) studii aprofundate___; studii de masterat__; alte studii 

postuniversitare __ cu durata de _________Anul susţinerii disertaţiei: _________ 

III. LIMBI STRAINE 

Limbi străine cunoscute: ____________________________________ 

Solicit prezentarea la examenul de competenta pentru limba:___________________ 

 

IV. OPTIUNEA CANDIDATULUI: 

Domeniul fundamental: ______________________________ 

Domeniul de doctorat: ________________________________ 

Conducător de doctorat prof.dr.ing. _______________________________________ 

Forma de învăţământ/forma de finanţare (Candidatul va numerota, in ordinea preferinţelor, toate 

variantele. Opţiunile nedorite vor fi notate cu 0): 

Cu frecvenţă, buget  Cu frecvenţă, cu taxa  Fără frecvenţă, cu taxă 

Solicitanţii de locuri cu frecvenţă vor marca şi una din următoarele opţiuni: 

Doresc _____Nu doresc______ să particip la concurs pentru bursă de doctorat. 
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Declar, pe propria răspundere, că nu/am mai fost înscris la doctorat. 

 

Data:_____________ Semnătura candidatului: ____________________ 

Tema de doctorat propusă (orientativ): _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

V. DECLARATIE 

Subsemnatul ……………………………..declar că am înţeles semnificaţia tuturor datelor 

solicitate in această fişă; de asemenea, am luat la cunoştinţă următoarele: 

in cazul in care conducătorului de doctorat nu i se alocă tipul de loc pentru care am optat, am 

obligaţia de a comunica Serviciului DOCTORATE, până in ultima zi de înscriere (inclusiv), 

opţiunea mea privind modificarea punctului IV din prezenta fişă. Am luat la cunoştinţă faptul că, 

în cazul în care nu voi comunica această opţiune până la data menţionată, nu voi putea participa la 

concursul de admitere. 

Mă oblig să anunţ deîndată orice modificare în ceea ce priveşte datele declarate. 

 

 

 

Data:______________ Semnătura candidatului: ________________ 

 

 

 

 

Verificat in cadrul Serviciului DOCTORATE de către: _____________ (semnătura) 

la data de: _________________ 

 


