UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
Nr. dosar
(se completează de către membrii comisiei)

FEAAC ..............................................

FIŞA DE ÎNSCRIERE
— Admitere Licenţă 2018 —

Date de contact

Date personale

D Număr telefon candidat:

CNP:
NUME DE FAMILIE (din certificatul de naştere):

D
PRENUME:

--

Prenumele tatălui:

D

Prenumele mamei:

D

D

Număr telefon părinte/tutore:

D

Adresă e-mail:

D

ATENŢIE!
Toţi candidaţii vor completa suplimentar
ANEXA 1 (Ordin Nr.3855/2010), secţiunile I.1. şi I.3.a.
OPŢIUNILE DUMNEAVOASTRĂ
Atribuiţi numere de la 1 la 25* în ordinea preferinţelor

Sunt scutit de TAXA de înscriere şi am aprobarea
decanatului conform metodologiei
(DA/NU):

D

Mă încadrez în categoria persoanelor
(DA/NU):
cu dizabilităţi (conform actului doveditor) (DA/NU):

D
D

Candidez pe LOCURILE SPECIALE pentru :
Liceu mediul rural D Rromi
D R.Moldova

D

Menţiuni privind PEFORMANŢE deosebite
(bifaţi dacă este cazul - conform actului doveditor)

Olimpic naţional

D

Olimpic internaţional

Doresc CAZARE în cămin

(DA/NU):

D

D

în limita locurilor disponibile

Sunt STUDENT la o altă facultate FĂRĂ TAXĂ (DA/NU):

D

Am ABSOLVIT o altă facultate FĂRĂ TAXĂ (DA/NU):

D

ATENŢIE!
Toţi absolvenţii de învăţământ superior
vor completa suplimentar ANEXA 1, Secțiunea I.3.b.

Limba străină pentru care s-a obţinut
certificat de competenţă lingvistică la BACALAUREAT:
D
A doua limbă modernă● studiată în liceu:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

●

poate fi: E-Engleză, F-Franceză, G-Germană, I-Italiană

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

D

* Includerea tuturor celor 25 de specializări în
ordinea de preferinţe vă maximizează şansele de
admitere!
Contabilitate şi informatică de gestiune - ZI fără taxă ..............
Contabilitate şi informatică de gestiune - ZI cu taxă ..................
Contab. şi inf. de gest., (în limba germană**)- ZI fără taxă
Contab. şi inf. de gest., (în limba germană**) - ZI cu taxă ..
Economia comeţului, turismului şi serviciilor - ZI fără taxă....
Economia comeţului, turismului şi serviciilor - ZI cu taxă .....
Economie generală şi comunicare economică - ZI fără taxă .
Economie generală şi comunicare economică - ZI cu taxă ....
Economie şi afaceri internaţionale - ZI fără taxă ...........................
Economie şi afaceri internaţionale - ZI cu taxă ..............................
Informatică economică - ZI fără taxă.....................................................
Informatică economică - ZI cu taxă ........................................................
Finanţe-Bănci (în limba română) - ZI fără taxă ..............................
Finanţe-Bănci (în limba română) - ZI cu taxă ...................................
Finanţe-Bănci (în limba engleză**) - ZI fără taxă .......................
Finanţe-Bănci (în limba engleză**) - ZI cu taxă ...........................
Management (în limba română) - ZI fără taxă .................................
Management (în limba română) - ZI cu taxă ...................................
Management (în limba franceză**) - ZI fără taxă.......................
Management (în limba franceză**) - ZI cu taxă ..........................
Marketing - ZI fără taxă...................................................................................
Marketing - ZI cu taxă ......................................................................................
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID cu taxă ............
Finanţe-Bănci - ID cu taxă ..........................................................................
Management - ID cu taxă ............................................................................
ATENŢIE! ** Opţiunile pentru specializările în limbi
străine presupun demonstrarea capacităţilor
lingvistice specifice! (vezi metodologia)
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-- -----

Note la BACALAUREAT:

» M1

» Economie ................................................................

-------

(NEB)

» Altă disciplină de profil economic ..

-------

(NPEB)

numiţi disciplina: .........................................................................................
» Matematică ...........................................................

-------

(NMB)

» Geografie.................................................................

-------

(NGB)

» Informatică ............................................................

-------

(NIB)

» Altă disciplină socio-umanistă .....

-------

(NSUB)

» M2

max { NEB, NPEB, NMB, NGB, NIB, NSUB }

Media generală la BACALAUREAT ...............................

(Istorie, Logică, Filosofie, Sociologie, Psihologie)
numiţi disciplina: ............................................................................................

Media generală de admitere (MA) se va genera de către calculator după formula:
MA = (3 × M1 + M2) /4 + Bonus olimpiadă*
* Bonusul Olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanţilor la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare
cu profil economic, aferente disciplinelor incluse în calculul mediei de admitere, fără a se depăși MA = 10.

NOTĂ
După depunerea dosarului împreună cu 1 exemplar din această fişă de înscriere, mă oblig
să plătesc taxa de înscriere la casieria facultăţii (în cazul în care nu sunt scutit de această taxă conform
Metodologiei de admitere), iar după afişarea rezultatelor provizorii mă oblig să plătesc taxa de
înmatriculare 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
diploma de bacalaureat în original până la data precizată în Metodologia de admitere. În caz contrar, locul
respectiv va fi redistribuit. În cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile cu taxă, mă oblig să achit în
termen taxele de şcolarizare conform regulamentelor FEAA, 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. Prin semnarea prezentei fişe de înscriere declar că sunt de acord ca,
după primul an de studii, să se facă o nouă clasificare şi departajare a studenţilor pentru ocuparea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, în funcţie de media anului anterior şi îmi însuşesc toate dispoziţiile înscrise
în Metodologia de admitere.
Declar pe propria răspundere că datele furnizate în această fişă de înscriere sunt conforme cu
realitatea şi că am luat la cunoştinţă de precizările de mai sus.

Data: __________________________

Semnătura candidatului: _________________

Secretar facultate:________________

Comisia verificare note: __________________
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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, denumit în continuare “Acord“.
Preambul
Universitatea de Vest din Timișoara, Operator de date cu caracter personal, reprezentată prin Pirtea Marilen-Gabriel, având funcția de
Rector, cu sediul în Timișoara, B-dul Vasile Parvan nr. 4, județul Timiș, telefon +40-(0)256-592111, fax +40-(0)256-592310, e-mail:
gdpr@e-uvt.ro, cod fiscal/cod unic de înregistrare 4250670, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la
procesul de înscriere la studiile universitare organizate de Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul Facultății de Economie și de
Administrare a Afacerilor.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le
primesc unul de la altul sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul parcurgerii studiilor universitare de licență/master.
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă
consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate
cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație, ce va deveni aplicabil începând cu 25 mai 2018.
(3) Prin „Date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana
vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau prin referire la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea întocmirii oricărei situații în legătură cu activitatea
universitară a studentului. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date centralizate. Refuzul de a furniza datele
solicitate are ca și consecință imposibilitatea de a figura în evidențele Universității de Vest din Timișoara.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, semnătura,
telefon/fax, adresa (domiciliu/ reședința), e-mailul, profesia, statutul pe piața muncii, formarea profesională – diplome – studii, situația
familială, date privind sănătatea, inclusiv cele privind apartenența la o categorie defavortizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu
caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la
codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/ pașaport, în scopul prelucrării acestora pentru întocmirea oricărei situații
în legătură cu activitatea profesională a dvs.
(7) Participarea dumneavoastră la evenimentele publice organizate de Universitate sau organizate de Universitate în colaborare cu
partenerii săi, se consideră acord tacit cu privire la folosirea imaginilor realizate la evenimentele respective.
(8) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal,
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune
prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoana, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(9) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității de Vest din Timișoara cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă
via e-mail la adres agdpr@e-uvt.ro , prin poștă sau personal la adresa Bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 1, sala 150, Timișoara, județul Timiș.
(10) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu
caracter personal“ deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate
sau obținute de o persoană neautorizată sau are loc orice încalcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica
imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei
pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
(11) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal, ca parte a acestui Acord.

Universitatea de Vest din Timișoara
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am ințeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin bifarea
prezentei, în mod expres, acordul ca UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA să prelucreze datele cu caracter personal ale
subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume:
__________________________________________________________________________________________________
CNP: _____________________________________________
Data: __________________

Semnătura ..................................

Semnătura ..................................
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