
 
 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 
Acreditată prin Legea 484/2002 

  F I Ş Ă  D E  Î N S C R I E R E  
la concursul de admitere la studii universitare de masterat 

- anul universitar 2017/2018 - 

 
 

SESIUNEA:               iulie 2017                          septembrie 2017  

FACULTATEA: 

SPECIALIZAREA (opţiuni): 
 1:                                                                                                                                                                               

 2:                                                                                                                                                                               

 3:                                                                                                                                                                               

 
I. DATE PERSONALE: 

Cod numeric personal:   

Numele de familie la naştere:                                                                   

Numele de familie actual:  

Prenumele:    

Prenumele tatălui:         

Prenumele mamei: 

 

Data naşterii:                                                (ZZ.LL.AAAA)          Sexul:   M                F 

Locul naşterii - ţara:                                                         judeţul:                                                   localitatea: 

Starea civilă:  căsătorit                  necăsătorit                   divorţat                 văduv 

Starea socială specială:  orfan                 provenit din case copii                 provenit din familie monoparentală  

Religia:  

Cetăţenia actuală:                                                              Cetăţenia anterioară:                                                         Etnia: 

Domiciliul stabil – ţara:                                                        judeţul:                                            localitatea: 

Adresa:  

Actul de identitate - seria:                       numărul:                                          eliberat de:                                  

 la data:                                                   (ZZ.LL.AAAA) 

 perioada de valabilitate - de la:                                                (ZZ.LL.AAAA)  până la:                                                  (ZZ.LL.AAAA)        

Telefon fix:                                                      Telefon mobil:                                                    E-mail: 

 

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi 
 
Numele studentului la a cărui recomandare aţi optat pentru înscrierea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara: 
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UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 
Acreditată prin Legea 484/2002 

II. STUDII PREUNIVERSITARE ABSOLVITE (NIVEL LICEU): 

Instituţia:                                                    

Ţara:                                  

Judeţul:                                                                                              Localitatea: 

Profilul/domeniul:                                                             

Durata studiilor:                    (ani de studiu) 

Anul absolvirii: 

Forma de învăţământ:   Zi              Seral                Frecvenţă redusă                 Învăţământ la distanţă 

 

Diploma - tipul:          diplomă de bacalaureat                 diplomă echivalentă 

seria:                                          numărul:                       

emisă de:                                                      

anul emiterii: 

numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii: 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate): 

  

 

DECLARAȚIA CANDIDATULUI: 

1. Îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate în prezenta Fișă de înscriere și în Anexa la fișa de înscriere, cunoscând 
faptul că eventualele declarații inexacte sau false pot determina pierderea calității de student, concomitent cu sancțiunile civile sau penale 
prevăzute de lege;    
2. Prin semnarea prezentei fișe de înscriere și a anexei la fișa de înscriere, am luat la cunoștință prevederile Regulamentului privind 
organizarea admiterii în cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara și îmi asum următoarele:  

- dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, 
pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea 
dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara; 

- candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată 
a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018: 

1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a liceului respectiv pe baza adeverinței de 
absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă,  în original, la secretariatul 
facultăţii; 

2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi 
contractul de studii. 

 

                     Data:                                                                                                                                              Semnătura: 
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UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 
Acreditată prin Legea 484/2002 

 
ANEXĂ 

la fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat 

 

 

I.1 STUDII UNIVERSITARE ÎN CURS DE FINALIZARE (de licenţă sau masterat): 

Instituţia:                                                      

Ţara:                                

Judeţul:                                                                                               Localitatea: 

Facultatea:                                                                                           

Profilul/domeniul: 

Specializarea:                                                                      

Durata studiilor:                      (semestre)     

Forma de învăţământ:   Zi               Seral                   Frecvenţă redusă              Învăţământ la distanţă 

Forma de finanţare a studiilor:   buget                     taxă 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate): 

 

 

I.2 STUDII UNIVERSITARE ÎN CURS DE FINALIZARE (de licenţă sau masterat): 

Instituţia:                                                      

Ţara:                                

Judeţul:                                                                                           Localitatea: 

Facultatea:                                                                                           

Profilul/domeniul: 

Specializarea:                                                                      

Durata studiilor:                     (semestre)     

Forma de învăţământ:   Zi                  Seral             Frecvenţă redusă             Învăţământ la distanţă 

Forma de finanţare a studiilor:    buget                        taxă 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate): 
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UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 
Acreditată prin Legea 484/2002 

 

II.1 STUDII UNIVERSITARE SAU POSTUNIVERSITARE ABSOLVITE (de licenţă sau masterat): 

Instituţia:                                                      

Ţara:                                

Judeţul:                                                                                               Localitatea: 

Facultatea:                                                                                           

Profilul/domeniul: 

Specializarea:                                                                      

Durata studiilor:                              (semestre)         Anul absolvirii: 

Titlul obţinut:  

Forma de învăţământ:    Zi                     Seral                  Frecvenţă redusă            Învăţământ la distanţă 

Forma de finanţare a studiilor:   buget                     taxă 

Diploma - denumire:  diplomă de licenţă              diplomă echivalentă                diplomă de master 

seria:                              numărul:                                               emisă de:                                                     

anul emiterii:                                           numărul suplimentului de diplomă: 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate): 

 

 
II.2 STUDII UNIVERSITARE SAU POSTUNIVERSITARE ABSOLVITE (de licenţă sau masterat): 

Instituţia:                                                      

Ţara:                                

Judeţul:                                                                                               Localitatea: 

Facultatea:                                                                                           

Profilul/domeniul: 

Specializarea:                                                                      

Durata studiilor:                              (semestre)                 Anul absolvirii: 

Titlul obţinut:  

Forma de învăţământ:  Zi               Seral                 Frecvenţă redusă                    Învăţământ la distanţă 

Forma de finanţare a studiilor:   buget                        taxă 

Diploma - denumire: diplomă de licenţă               diplomă echivalentă                diplomă de master 

seria:                               numărul:                                               emisă de:                                                     

anul emiterii:                                              numărul suplimentului de diplomă: 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate): 

 

 

                                  Data:                                                                                                 Semnătura: 
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