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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul
Academiei de Studii Economice din București
Anul universitar 2016-2017
Informaţii privind candidatul:
Nume ________________________________________________________, iniţiala/iniţialele tatălui ____,
prenume _________________________________, CNP ___________________________________, locul naşterii
(localitate, judeţ/sector) _________________________, legitimat prin CI / Paşaport seria ________ numărul
_______________, eliberat de ___________________________________ la data _____________, cu domiciliul în
localitatea ________________________, strada __________________________________________, numărul __,
bloc __, scara __, etaj __, apartament ___, judeţ/sector ______________________________, cetăţenia
____________, naţionalitatea ____________, număr de telefon ______________________, adresă de e-mail
_______________________________________,
locul
actual
de
muncă____________________________________.
Informaţii privind studiile de licenţă absolvite
Universitatea absolvită ________________________________________________________________
Facultatea absolvită ___________________________________________________________________
Specializarea absolvită _________________________________________________________________
Anul absolvirii ______________ Forma de învăţământ la care s-au desfăşurat studiile ________________
Media examenului de finalizare a studiilor_________Nota aferentă cunoștințelor teoretice_________
Diploma de licență sau documentul echivalent cu seria_______nr.________________data eliberării______
Localitatea în care s-au desfăşurat studiile _________________________________________________
Programele de studii la care solicitaţi înscrierea
Nr.
crt.
1.

Denumirea programului

Tipul programului

Facultatea care
administrează programul
Business si Turism

Strategic Hospitality Management
postuniversitar, 1 an
Anexez prezentei:
- copia certificatului de naştere;
- copia diplomei de licenţă / adeverinţei echivalene pentru absolvenţii anului curent;
- copia foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă;
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din
actul de identitate;
- adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este
apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea
- chitanța care atestă plata taxei de înscriere
- eseul motivațional
Copiile actelor de studii, ale anexelor acestora și a certificatului de naștere vor fi certificate „Conform cu
originalul” de titular și de persoanele responsabile din cadrul Academiei de Studii Economice din București.
Candidații au obligația să prezinte documentele anterior menționate, în original, la înscriere.

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fişă de înscriere sunt conforme cu
realitatea.
Data,
Semnătura candidatului,

