Se completează electronic sau scris de mână cu litere de TIPAR
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ADMITERE SESIUNEA: IULIE 2021
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ/STRĂINĂ
(în cazul cetățenilor străini, în loc de CNP, se va introduce serie și nr. document de identitate)
Student străin:

DA

NU

CNP/serie:
Nume anterior
căsătoriei (dacă e cazul)
Nume de familie actual

STARE CIVILĂ

Prenume

Necăsătorit/ă

Cetățenia

Căsătorit/ă

Etnia

Divorțat/ă
Văduv/ă

Religia (opțional)
Absolvent de liceu situat în mediul rural:
DA
NU
Candidat provenit din sistemul de protecție socială (cf. L272/2004, art. 62(1)):

DA

NU

DATE DE CONTACT (obligatorii; adresa de email va fi completată citeț, cu litere de tipar)
Telefon mobil:__________________________ E-mail:
__
Menționez că (se va bifa varianta corectă; în cazul în care este vorba de mai multe universități/facultăți se vor
menționa toate):
nu am mai fost înmatriculat la o altă universitate din sau din afara României și nici la o facultate din cadrul
Universității din Oradea
am fost/sunt înmatriculat la Universitatea _____________________________________________________,
Facultatea ___________________________________, specializarea _____________________________________
_________________________________________________, în perioada _________________________, în regim:
cu taxă de școlarizare, anii univ.: ______________________________________________________________
fără taxă de școlarizare, anii univ.: ______________________________________________________________

am fost/sunt înmatriculat la Universitatea _____________________________________________________,
Facultatea ___________________________________, specializarea _____________________________________
_________________________________________________, în perioada _________________________, în regim:
cu taxă de școlarizare, anii univ.: _______________________________________________________________
fără taxă de școlarizare, anii univ.:_______________________________________________________________

am fost/sunt înmatriculat la Universitatea _____________________________________________________,
Facultatea ___________________________________, specializarea _____________________________________
_________________________________________________, în perioada _________________________, în regim:
cu taxă de școlarizare, anii univ.:________________________________________________________________
fără taxă de școlarizare, anii univ.:_______________________________________________________________
Doresc înmatriculare în an superior:

DA

NU

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Lista Domeniilor/Programelor de studii
Candidații vor înscrie în căsuțe cifre începând de la 1, corespunzând opțiunii dorite, astfel: 1 – prima opțiune, 2
– a doua opțiune, 3 – a treia opțiune etc.
Domeniul

Programul de studii

Forma de
învățământ

Forma de
finanțare

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

IF

FĂRĂ TAXĂ

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informației

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

Inginerie electrică

Electromecanică

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Opțiunea

Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale
Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale

IF

IF

IF

Electronică aplicată
Rețele și software de telecomunicații
Inginerie economică în domeniul electric,
electronic și energetic

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informației

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

Inginerie electrică

Electromecanică

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Inginerie și management

IF
IF

Inginerie și management

Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale
Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale

IF

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

Electronică aplicată
Rețele și software de telecomunicații
Inginerie economică în domeniul electric,
electronic și energetic

IF
IF

FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
FĂRĂ TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ
CU TAXĂ

1. Am luat la cunoștință că până în data de 28.07.2021 sunt obligat să confirm locul ocupat, conform metodologiei facultății, și să
transmit/depun la secretariatul facultății următoarele:
a)
Diploma de Bacalaureat în original (pentru candidații admiși la forma de învățământ fără taxă);
b)
cererea de înmatriculare
c)
chitanța/ele care atestă plata:
- taxei de înmatriculare (100 LEI);
- primei tranșe din taxa de școlarizare (pentru candidații admiși la forma de învățământ cu taxă).
IMPORTANT: În caz de neconfirmare, locul ocupat prin concurs se va repartiza următorului candidat admis.
2. Am luat la cunoștință că lista definitivă cu ierarhizarea candidaților se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza
înmatriculării pe domenii/specializări. Această listă poate suferi modificări față de lista provizorie cu respectarea ordinii opțiunilor și
numărului minim de candidați confirmați necesar pentru organizarea unui program de studii. Prin confirmarea locului îmi asum respectarea
tuturor reglementărilor referitoare la calitatea de student al Universității din Oradea.
3. Am luat la cunoștință că, în conformitate cu legislația în vigoare, „un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă”. În cazul în care voi fi declarat
admis și mă aflu în situația menționată mai sus, până la termenul de 01.10.2021 mă oblig să intru în legalitate.
Sunt de acord ca instituția să-mi prelucreze datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.
Declar pe proprie răspundere că datele menționate în prezenta fișă de înscriere sunt corecte.

Data,

Semnătura

