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FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.
..

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE - CHIMIE

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – CHIMIE (MASTER) & BIOLOGIE (MASTER)
Numele și prenumele candidatului ____________________________________________________
Numele și prenumele părinților: Tata ______________________ Mama ________________________
Telefonul părinților: _________________________________________________________________
Locul și data nașterii candidatului: ______________________________________________________
Cod numeric personal: _______________________________________________________________
Act de identitate: Serie ___________ Nr. _________________________________________________
Naționalitate: _______________________________________________________________________
Religie ____________________________________________________________________________
Cetățenie: _____________________ alte _________________________________________________
DOMICILIUL: Județul: _______________________ Localitatea: ____________________________
Strada: ________________________Număr: ___ Bloc: ___ Scară: ___ Apartament:__ CP__________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Adresă de e-mail ____________________________________________________________________
Nivelul de educație al părinților: (primar, gimnazial, profesional, liceal, postliceal, universitar)_______
Locul de muncă:
Tata: ____________________________________________________________
Mama: __________________________________________________________
Domiciliul actual al candidatului (dacă este diferit față de cel al părinților)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DOCUMENT DE PLATĂ:

Plătitor (da/nu): _____________________________________________
Serie și număr chitanță: _______________________________________
Serie și număr diplomă de licență: ___________________________________________________
Doresc cazare, în limita locurilor disponibile (Da/Nu): ______________________________________
Notă

În cazul în care numărul candidaților înscriși la sfârșitul sesiunii de admitere din luna septembrie 2017 va fi inferior numărului minim de
locuri bugetate pentru care se organizează specializarea la care am fost admis, sunt de acord să fiu transferat la una din specializările care va
funcționa în anul universitar 2017-2018, în ordinea opțiunilor.
Declar pe propria răspundere că datele furnizate în această fișă sunt conforme cu realitatea și că am luat la cunoștință de precizările de mai sus.
"În conformitate cu dispozitiile art.8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute de această fișă de înscriere să fie prelucrate de Universitatea de Vest din
Timișoara. Iau act de faptul că în baza dispozițiilor art.13, 14 și 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, intervenție și opoziție asupra acestor date
personale,formulând o cerere scrisa, datată și semnată."

Opțiunea specializărilor (completați în tabelul de mai jos opțiunile dumneavoastră, în ordinea
preferinței, cu cifre începând de la 1)
DOMENIUL Chimie criminalistică
CHIMIE

Buget
Taxă
Buget
Taxă
Buget

Chimie clinică și de laborator sanitar

DOMENIUL Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra
BIOLOGIE organismelor

Data:_______________________

1

Taxă

Semnătură candidat: _________________
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