Facultatea de Medicină Dentară

Număr de înscriere

Program de studiu: ____________________________________________

(*se va completa de către Comisia de admitere)

(Medicină Dentară/Tehnică Dentară/Asistență Generală Medicală/Balneofiziokinetoterapie și Recuperare)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Data completării:

*Toate datele se completează cu majuscule! Acolo unde este cazul, se bifează căsuța corespunzătoare.
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Numele și prenumele (din certificatul de naștere):

2. Codul numeric personal:

3. Data și locul nașterii: ____________________________________

4. Naționalitatea: _________________

5. Domiciliul stabil: Țara ______________________ , Județul:______________________ , Localitatea: _________________________,
Str. ____________________________________ , Nr. _______ , Bl. ________ , Et. ____ , Ap______ , Sc._____ , Cod
poștal________________ 6. Actul de identitate: Seria: ________ , Nr. __________ , Eliberat de: ______________________, Data
eliberării: __________________________________________ , Perioada de valabilitate: ________________________________________
7. Date de contact: Telefon ____________________________ , E-mail: ____________________________________________________
8. Părinții: Tatăl (nume, prenume) _______________________________ , Mama (nume, prenume)_______________________________
9.

Domiciliul

părinților:

Țara

______________

Jud._____________

Localitatea

____________________,

Str.

_______________________ Nr.________ Bl.______ Et. ____ Ap._______ Sc._______ Tel.___________________________ Cod poștal
________________________
10. Susținătorul legal (persoana care poate primi date despre student):
Nume și prenume _____________________________________________ , Telefon: __________________________________________
11. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități:
(se va bifa căsuța numai de persoanele aflate în această situație, pe bază de documente)
II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat)
1. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu:
Instituția unde a absolvit
Țara
Județul
Localitatea
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învățământ (zi/ seral/ FR/ ID)
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2. Date de identificare ale diplomei:
Tipul – denumirea (diploma de bacalaureat sau echivalentă,
pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoțește actul de studii
Media examenului de bacalaureat (în cifre și litere)
Media anilor de studiu
3. Alte observații (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate):
Recunoașterea diplomei prezentate (Direcția generală relații internaționale și europene – acorduri bilaterale/ Direcția generală
învățământ superior și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educației și Cercetării)
Nr./Seria actului de recunoaștere/echivalare

III. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ universitar):
1. Studiile universitare absolvite:
Țara
Județul
Localitatea
Denumirea instituției de învățământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obținut
Forma de învățământ (zi/ seral/ FR/ ID)
Forma de finanțare (buget/ taxă)
Durata studiilor (număr de ani sau număr de
semestre, după caz)
Anul absolvirii

2. Date de identificare ale diplomei:
Tipul – denumirea (diploma/ diplomă de licență/ echivalentă/
diplomă de master)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
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Suplimentului/ foaia matricole care însoțește actul de studii
3. Alte observații (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate):
Recunoașterea diplomei prezentate (Direcția generală relații internaționale și europene – acorduri bilaterale/ Direcția generală
învățământ superior și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educației și Cercetării)

Nr./Seria actului de recunoaștere/echivalare

NOTĂ. Prezenta fișă a fost completată cunoscând prevederile legale
referitoare la falsul în declarații.

Sunt informat de către Universitatea ,,Apollonia” din Iași și consimt liber că aceste date să poată fi
prelucrate, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Subsemnatul ......................................................................................... am luat act că valoarea taxei școlare
este de ___________euro. Neplata taxei în cadrul termenelor fixate de Senatul Universității ,,Apollonia” din Iași
duce la pierderea locului în anul I.

Semnătură verificare fișă:

.................................................................

Semnătură candidat:

..........................................................
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