Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Sesiunea
Iulie 2017

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere pt. Studii Universitare de Masterat - ciclul II I.

DATE PERSONALE (se completează de către candidat cu majuscule):

Codul numeric personal :
Numele de familie actual:
Numele de familie:
(la naştere)
Prenume candidat(ă) :
Prenumele tatalui:
Stare socială specială :Orfan de un părinte
Orfan ambii părinţi
Proveniti din familie monoparentala

Provenit din case de copii

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (pe bază de documente):
II.

DATE SPECIFICE PENTRU CONCURS (se completează de către candidat cu majuscule):

Media la examenul de diplomă/licenţă (cu două zecimale)
Media anilor de studiu (cu două zecimale)

,

,

Activitatea extracuriculară (premii la concursuri sau simpozioane, obţinute pe durata studiilor de licenţă – se dovedeşte cu acte)*

Îmi manifest in urmãtoarea ordine opţiunile pentru:
(completaţi cu cifre: 1, 2, 3, 4,... în ordinea opţiunilor în cãsuţele aferente programului):


Circuite şi sisteme integrate



Inginerie electronică



Prelucrarea semnalelor şi imaginilor (în limba franceză)



Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale



Tehnologii multimedia



Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități



Telecomunicaţii

Buget

Taxă

III. Solicit cazare în căminele Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca:
IV. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
1.Cunosc prevederile Legii Învăţământului nr. 1/2011 cu privire la gratuitatea învăţământului doar pe durata normală a studiilor
universitare (scurtă durată, lungă durată, nivel licenţă - Legea nr 288/2004) respectiv postuniversitare (studii aprofundate,
master).
2.De la absolvirea studiilor universitare (lungă durată, nivel licenţă) în anul __________am frecventat un număr de____ ani
studii post universitare, nr. ___ semestre la următoarele specializări, în care am fost student “bugetar”sau am beneficiat de
bursă.
Universitatea / Facultatea / Specializarea

Perioada
(ani universitari)

Student
bugetar?
(DA/NU)

Nr semestre ca
bursier din fonduri
bugetare
(0/1/2/3/4)

3.Informaţiile oferite mai sus sunt corecte şi reale, iar în caz că se va dovedi contrariul voi suporta consecinţele juridice ale declaraţiilor
nesincere prevăzute de art.292 Cod Penal.

Data ___________

Semnătura candidatului______________________________

Verificat din partea comisiei de admitere ( nume-prenume/semnatura)

____________________________ / ______________

