FIȘA PERSONALĂ DE ÎNSCRIERE
pentru colocviul de admitere la doctorat
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
Cod numeric personal (C.N.P.)
Numele de familie la naștere (așa cum
figurează în certificatul de naștere)
Numele de familie actual (așa cum
figurează în actul de identitate)
Prenumele complet:
Prenumele complet al tatălui:
Prenumele complet al mamei:
Data şi locul naşterii:
Localitate:

Anul:

Buletin / carte de identitate
Eliberat de :

luna:
Județul:

seria:

numărul:
la data:

Domiciliul stabil (din actul de identitate):
Localitate:
Strada
Telefon domiciliu:
Telefon mobil:

ziua:

Județul:
Nr.

bloc

Apt.

bloc

Apt.

E-mail:

Reședința (locuința actuală):
Localitate:
Strada

Județul:
Nr.

Locul de muncă și funcția:
Starea civilă :

Căsătorit(ă):
Necăsători(ă):
Divorțat(ă)/ Văduv(ă):

Stare socială specială:

Vârsta sub 26 de ani și orfan de un părinte
Vârsta sub 26 de ani și orfan de ambii părinți
Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparentală

Cetățenia actuală:

Alte cetățenii actuale:

Etnia
Candidat care se înscrie în categoria persoanelor cu dizabilități, în baza unor documente:

DA
NU

II. STUDII
Studii universitare de licență:
Anul promovării examenului de finalizare
Licența obținută la Instituția / Universitatea
Studii universitare de masterat / studii aprofundate:
Tipul:

studii aprofundate
La Instituția / Universitatea

Anul promovării examenului de disertație

studii de masterat
La Instituția / Universitatea

Anul promovării examenului de disertație

În prezent mai sunt înmatriculat la:
Licență (ciclul I)
Master (ciclul II)
Doctorat (ciclul III)
Am mai beneficiat sau beneficiez în prezent de finanțare de la bugetul de stat pentru un program de
studii de doctorat:
DA
NU

III. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

IV. OPȚIUNEA CANDIDATULUI PRIVIND STUDIILE DE DOCTORAT
Domeniul de doctorat:
Conducătorul de doctorat:
Forma de finanțare:

Prof.dr.ing.

Cu frecvență

- Cu bursă
- Fără bursă

Cu frecvență redusă

- Fără bursă

Cu taxă

V. DECLARAȚIE
Subsemnatul declar că am înțeles semnificația tuturor datelor solicitate în această fișă și certific exactitatea celor
declarate de mine. Mă oblig să comunic secretariatului IOSUD orice modificare în ceea ce privește datele
declarate.
Data:

Semnătura:

