FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
SPECIALIZAREA:______________________________
ANUL DE STUDII:_______

ANUL 2019/2020

CONTRACT DE STUDIU
Numele studentului________________________________________ Nr. Matricol_________
COD NUMERIC PERSONAL:__________________________________________________
Menţionez că mai sunt student la Facultatea de _____________________________________
Subsemnatul solicit înscrierea la următoarele cursuri:

SEMESTRUL I
Tipul disciplinei

Codul
disciplinei

Titlul disciplinei

credite

Obligatorii:

Opţionale:

Limba străină
Educaţie fizică
Discipline
restante cu
taxă din anii
anteriori:

Facultative:
Discipline
în avans:
Diferenţe (cu
taxă):

Titlul lucrării de licenţă/disertaţie şi îndrumătorul ştiinţific:
_________________________________________________________________________________
___________________________ (se va completa de catre studenţii din anul terminal)

SEMESTRUL II

Tipul disciplinei

Codul
disciplinei

Titlul disciplinei

credite

Obligatorii:

Opţionale:

Limba străină
Educaţie fizică
Discipline
restante cu
taxă din anii
anteriori:

Facultative:
Discipline
în avans:
Diferenţe (cu
taxă):
Iau la cunoştinţă faptul că am dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină. Numai
această înscriere îmi dă dreptul de a mă prezenta la examen. Pentru bursă sunt luate în considerare
disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ pentru semestrul în curs, inclusiv cele
reportate.
Data_____________________
Semnătură student_________________
Confirm că acest contract este în conformitate cu planul de învăţământ pentru acest an universitar.
Subsemnatul/subsemnata

____________________________________________________________,domiciliat(ă)

în

_____________________________________________________, având CNP _________________________, în calitate de student
din cadrul programelor de studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc ca
datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea către terți, în conformitate cu legislaţia
naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de
către instituția publică de învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activității acesteia.
Prezenta declarație acoperă o perioadă viitoare de 36 de luni și implică prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv
acelea cu funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară.

DECAN,
__________________

Consilier de studiu,
_______________________

Secretar,
_____________________

