
 

 

Universitatea de Vest Timisoara       ciclul II - Master 

Facultatea de Educatie Fizică şi Sport 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

La concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2014 

 

Numele, Numele din căsătorie (dacă e cazul),  iniţiala tatălui, prenumele candidatului 

 

 

 CNPCNP              

Data naşterii: anul_____,luna________,ziua___  Loc. naşterii:__________,judeţul______________ 

Naţionalitatea ___________________Religia______________________Cetăţenia______________ 

Domiciliul stabil al candidatului: Localitatea___________________, str.______________, nr.____,  

bl______, sc.______, ap._____, cod________jud.__________________, tel. ___________________. 

Email_____________ 

Mediul de provenienţă  (Urban U/Rural R): _______  

Buletin/ carte  de identitate: Seria_______ Nr.____________eliberat de Politiţia_______________ 

la data de _______________ 

Completaţi nivelul de educaţie al părinţilor dintre următoarele:  

Primar, Gimnazial, Profesional, Liceal, Postliceal, Universitar 

Prenumele tatălui________________________Nivelul de educaţie  _______________________ 

Prenumele mamei_______________________ Nivelul de educaţie ________________________ 

Domiciliul Părinţilor sau al tutorelui legal: Localitatea _______________, strada____________ 

nr. ____,  bl. ____, sc.________, ap._______, cod_______jud.____________, tel._____________ 

 

Facultatea absolvită (inclusiv Universitatea)________________________________________________ 

Specializarea__________________________________________________________________________ 

Durata studiilor:  3 / 4 ani  __________________________ 

Anul promovării examenului  de licenţă ______________ 

Media la examenul de licenţă:_______________________ 

Media generală de promovare a anilor de studiu  ____________ 

 

Masteratul pentru care  candidez: Educaţie fizică şi sportivă/ Fitness şi performanţă motrică/ 

Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive/ Kinetoterapia în patologia 

ortopedico-traumatice/ Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică 

_______________________________________________________________________________________ 
(se alege din lista de mai sus) 

 In cazul  în care la masteratul pentru care candidez nu se formează o grupă de studiu, doresc 

      să urmez masteratul _________________________________________________________________   

  

 a. Sunt student(ă) la studii de master  (Da,Nu)____Cu/Fără taxă___________ 

      ani de studii urmaţi în regim fără taxă _____________________________________________. 

În prezent sunt student(ă) la Masterul______________________din cadrul Facultăţii 

_____________________Instituţia________________________________Loc.__________________  

b. Am absolvit un  alt master  (Da,Nu)_______Cu/Fără taxă_______________ 

     ani de studii urmaţi în regim fără taxă ____________________________________________. 

Am absolvit Masterul_____________________ din cadrul Facultatăţii_______________________   

Instituţia ____________________________________ Loc. _______________________________. 

Notă: 
După depunerea dosarului împreună cu 1 exemplar din fişa de înscriere, mă oblig să plătesc taxa de înscriere (100 lei) la 

casieria Universităţii, iar după afişarea rezultatelor mă oblig să-mi plătesc taxa de înmatriculare (150 lei) dacă doresc să-mi 

confirm locul. 

În cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de stat mă oblig să depun la dosar diploma de 

bacalaureat în original, până la data precizată. În caz contrar, locul va fi redistribuit. 

In cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile cu taxă, mă oblig să achit în termen  20 % din taxa de şcolarizare, iar în caz 

contrar, înţeleg să pierd calitatea de student. În cazul retragerii dosarului după achitarea taxei de înscriere/taxei de înmatriculare 

şi/ sau taxei de şcolarizare, sumele nu se restituie. 

Declar pe proprie răspundere că datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea.  

Data______________     Semnătura candidat:_______________________ 

       Verificat:________________________________  



 

 

 

Universitatea de Vest Timişoara   Se lipeşte in interior  pe coperta dosarului 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport    Ciclul II - Master 

 

 

 

 

 

 

Numele, Numele din căsătorie, Iniţiala tatălui, prenumele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTELE DIN DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

MASTERAT 

 

 

1. DIPLOMA DE BACALAUREAT ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ 

2. DIPLOMA DE FACULTATE COPIE LEGALIZATĂ SAU ADEVERINŢA DE 

ABSOLVIRE COPIE LEGAIZATĂ (pentru promoţia 2014) 

3. FOAIA MATRICOLA COPIE LEGALIZATĂ (promoţii anterioare 2014) 

4. CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIE LEGALIZATĂ 

5. ADEVERINŢĂ MEDICALA care să conţină: Examen clinic general, Examen oftalmologic,  

Examen psihiatric, Examen radiologic pulmonar,  Serologia sifilisului   

6. COPIE CARTE IDENTITATE/BULETIN IDENTITATE 

7. 3  FOTOGRAFII TIP LEGITIMAŢIE 

8. 1 EXEMPLAR DIN FISA DE ÎNSCRIERE 

9. 1 EXEMPLAR DIN Anexa 1 

10.  DOSAR PLIC 

11. TAXA DE INSCRIERE 100 LEI (SE PLATESTE LA CASERIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


