
Sectiunea II. Opțiunea candidatului 

 

Ordinea preferințelor pentru o anumită specializare (Administrație Publică, Leadership în Sectorul Public, 

Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Publicitate, Științe Politice, Servicii și Politici de Sănătate, Media 

Digitală), formă de învățământ (cu frecvență, la distanță), formă de finanțare (buget, taxă) și linie de studiu 

(română, maghiară, engleză, germană), exprimată în această secțiune din fișa de înscriere, are prioritate în 

raport cu media.  

Ordinea opțiunilor rămâne definitivă, neputând fi modificată după semnarea și predarea, de către candidat, a 

fișei de înscriere.  

În cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări, dar, la una dintre ele, nu trece de Etapa I, 

respectiva opțiune nu va fi luată în considerare, restul opțiunilor rămânând valide și păstrându-și ordinea.  

Orice schimbare a tipului de loc ocupat în urma concursului de admitere (trecerea de la o formă de finanțare 

la alta, trecerea de la o specializare la alta, trecerea de la o formă de învățământ la alta, trecerea de la o linie de 

studiu la alta) se va face automat, în cadrul redistribuirilor, respectându-se opțiunea candidatului, exprimată în 

fișa de înscriere.  

Doar candidații care optează și pentru locurile cu taxă vor putea ocupa unul din aceste locuri - în situația în 

care nu vor ocupa un loc bugetat, conform opțiunii exprimate în fișa de înscriere. 

 

 

 

Se completează codurile aferente opțiunilor, în ordinea dorită, în cifre și litere.  

(ex: pentru Administrație Publică, linia română, cu frecvență, taxă, se completează „2 / DOI”) 

 

Ordinea 

opțiunilor 
Codul 

Ordinea 

opțiunilor 
Codul 

1.  18.  

2.  19.  

3.  20.  

4.  21.  

5.  22.  

6.  23.  

7.  24.  

8.  25.  

9.  26.  

10.  27.  

11.  28.  

12.  29.  

13.  30.  

14.  31.  

15.  32.  

16.  33.  

17.  34.  

 



Codurile opțiunilor  

 

Specializarea 
Linia de studiu / 

limba de predare 

Învățământ cu frecvență 
Învățământ la 

distanță (ID) 

Buget Taxă Taxă 

Administrație Publică Română 1 2 3 

Leadership în Sectorul Public Engleză 4 5 - 

Comunicare și Relații Publice 

Română 6 7 8 

Maghiară 9 10 - 

Germană 11 12 - 

Jurnalism 

Română 13 14 15 

Maghiară 16 17 - 

Germană 18 19 - 

Engleză 20 21 - 

Publicitate Română 22 23 - 

Servicii și Politici de Sănătate (Public Health) Engleză 24 25 - 

Științe Politice 

Română 26 27 28 

Maghiară 29 30 - 

Engleză 31 32 - 

Media Digitală Română 33 34 - 

 

Rezultate obținute la examenul de bacalaureat (în cifre și litere) 

 
Media generală la examenul de bacalaureat 

 
 

 

 

Nota obținută la examenul de Limba și Literatura Română 

(proba scrisă) 
 

 

 

Nota obținută la examenul de Limba și Literatura Maternă 

maghiară / germană (proba scrisă) 
  

Cea mai mare notă obținută la o probă scrisă  

(excepție Limba și Literatura Română / Maternă) 
 

 

 

A doua cea mai mare notă obținută la o probă scrisă 

(excepție Limba și Literatura Română / Maternă) 
 

 

 

 
Subsemnatul(a) ........................................................................................................................................,  

declar pe proprie răspundere, cunoscând reglementările juridice prevăzute de Art. 292 din Codul Penal, privind 

falsul în declarații, că informațiile oferite sunt corecte și reale.  

Am luat la cunoștință că, dacă nu voi confirma locul obținut, până în data de 30 iulie 2017, voi pierde acest 

loc. Am luat la cunoștință că, în eventualitatea declarării mele ca admis(ă), confirmarea calității de student este 

validată prin depunerea diplomei de bacalaureat în original și prin achitarea primei rate din taxa de școlarizare (dacă 

este cazul).  

Declar că am citit, înțeles și completat în cunoștință de cauză prezenta fișă de înscriere.  
 

Data, Semnătura, 

 

____/_____/2017 

 

____________________ 

 

  

Secretar, 

  

___________________ 

Scrisoare de motivație 

ADMIS  

RESPINS  


