UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea ______________________
Domeniul ____________________
Programul de studiu _______________

Anul universitar _____________
Anul de studiu _____________
Grupa
________________
Forma de înv. IF
,IFR
, ID
Forma de finanţare:
Buget / Taxă
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ANUALĂ
- Studii universitare de licență –

1.Numele şi prenumele_______________________________________ fiul (fiica) lui__________________
(din certificatul de naştere)
şi ______________________.
2.Numele şi prenumele din buletinul de identitate________________________________________________
3.Carte de identitate seria
la data
.
.

nr.

eliberat de _________________________
valabil până la data de

CNP
4.Cetăţenia_____________, etnia _______________, starea civilă:
5. Starea socială specială:

căsătorit (ă) /

necăsătorit(ă).

Orfan de un părinte
Orfan de de ambii părinţi
Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparentală
Situație medicală specială
6.Data naşterii:
.
.
, l ocul Țara_____________________________,
localitate_____________________________, județ __________________________, Sector_______________.
7.Domiciliul stabil: Ţara________________________________Localitatea____________________________
judeţul/sectorul________________________, str.___________________________nr.__________,bl. _____,
sc.______, ap._______Cod poştal_______.
8.Reședință:Localitatea___________________________________,judetul/sectorul________________________,
str.____________________, nr.________, bl._______, sc.____, ap.____ Cod poştal_______.
9.Telefon (cu prefix)
/
, Tel.mobil
,
e-mail______________________________
10. Sunt student (ă) şi la Universitatea __________________________________________________________________
Facultatea_________________________________________________programul de studii_________________________
________________________, forma de învățământ I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanțare cu taxă / fără taxă
în anul _______.
11. Am fost student la Universitatea ____________________________________________________________________
Facultatea_________________________________________________programul de studii__________________________
________________________, forma de învățământ I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanțare cu taxă / fără taxă
numărul de ani finanțați _______.
12. Am fost exmatriculat de la Universitatea _____________________________________________________________
Facultatea_____________________________________________programul de studii_____________________________
________________________, forma de învățământ I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanțare cu taxă / fără taxă
Numărul de ani finanțați _______.
13. Am absolvit Universitatea________________________________________________________________________
Facultatea__________________________________________ programul de studii ____________________________
______________forma de învățământ I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanțare
cu taxă /
fără taxă,
promoţia_____________ cu / fără examen
de finalizare sesiunea______________nr. ani de studii finanţaţi .
14.Numele şi prenumele susţinătorului legal____________________________________________
13. Cazare în căminul _____________________________________________, camera nr. _________,
Tip cazare : după medie, caz social / alte situaţii __________________________________
Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureşti, pentru diferite rapoarte statistice, conform Legii nr.677/2001,
actualizată prin O.G. nr. 36/2007.
Datele personale (nume, CNP, ani de studii) vor fi raportate către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Data_________________________

Semnătura___________________

ANEXA
la Contractul de studii
M-am informat prin acest document ca am obligaţia să cunosc şi să respect în
amănunţime Regulamentul FLLS în forma afişată pe site-urile facultăţii, precum şi să
verific eventuala lui actualizare la fiecare început de an universitar:
(http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/docs/2011/mai/15_16_33_21Regulament_activitat
e_studenti_FLLS_2010.pdf şi http://lls.unibuc.ro/regulamente).
Sunt conştient(ă) că:
exceptând cazurile speciale (boală, decese în familie, participare la
evenimente profesionale ori sportive naţionale şi internaţionale, burse de studiu etc.) pe
care trebuie sa le documentez prin acte doveditoare, am dreptul de a promova un examen
doar în cele 3 sesiuni succesive stipulate de Regulamentul FLLS (1. sesiunea de examene
alocată cursului respectiv, 2. sesiunea de restanţe de la finele anului respectiv şi 3. sesiunea
de examene alocată cursului în anul următor/sesiunea de reexaminări pentru anul al 3-lea);
Regulamentul FLLS mă obligă să frecventez cursurile şi activităţile
curriculare în cuantum de 70-75% pentru Practica Limbii şi, pentru cursuri opţionale şi
seminarii, in cuantumul stabilit de fiecare profesor prin fişa disciplinei respective; în caz
contrar, nu voi fi primit(ă) în prima sesiune de examene, iar în cazul Practicii Limbii va
trebui să refac întregul curs pentru a putea promova;
orice absenţă a mea de la o sesiune de examinare va fi considerată restanţă;
după epuizarea (inclusiv prin absenţe) a celor 3 oportunităţi de susţinere a
examenului ultima cale ce îmi rămâne pentru a promova un examen este în cadrul unui
semestru de graţie cu taxa desfăşurat după anul 3 de studii la care voi avea acces dacă am
mai puţin de 5 restante acumulate pe parcursul celor trei ani de studii;
neîndeplinirea baremului de frecvenţă la cursul de practica limbii mă obligă
la refacerea ulterioară a cursului fără de care nu voi putea promova examenul la acest tip
de disciplină;
pentru orice practici neoneste precum copiatul, plagiatul (faptul că nu îmi
declar sursele pentru idei ori exprimări pe care le folosesc atunci când sunt evaluat[ă],
adică nu menţionez aceste surse concomitent atât acolo unde apar in text, cât şi în
bibliografia de la finalul lucrării, conform practicilor curente ale citării în mediul
universitar), substituţia de persoană, prezentarea unei lucrări de seminar, de examen ori
practice întocmită de o alta persoana ca fiind a mea etc. voi fi sancţionat(ă) cu restanţă ori
exmatriculare, conform articolelor 24-28 şi Anexei 1 din Regulamentul FLLS.
Am luat cunoştinţă şi îmi asum cele de mai sus,
Nume student:
Semnătura,

Data:

