Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Economice

CERERE DE ÎNSCRIERE
la examenul de LICENŢĂ
Sesiunea Februarie 2021
1. Numele şi prenumele: ___
( nume naştere , nume căsătorie dacă este cazul, iniţiala tatălui, prenume)
2. Data şi locul naşterii: ziua , luna, anul__, localitatea__________, judeţul
____________________, ţara _____________________
3. Prenumele părinţilor: tata______, mama ___
4. Sexul: Naţionalitatea: ________Cetăţenia: 
5. Posesor al C.I./Paşaport seria , nr. , C.N.P. 
6. Domiciliul stabil: Localitatea , judeţul _, Ţara
___________________________, cod poştal , str. ,
nr. , bloc , sc. , etaj , ap., telefon fix: , telefon mobil: _____________
email _____________________________________________________
7. Specializarea absolvită:
Forma de învăţământ:

__________________________________
___ Durata studiilor: 

8. Anul absolvirii: 
9. Titlul lucrării de licenţă: ____
____
Coordonator ştiinţific: _________________________________________________________
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, am luat la cunoștință și, în mod neechivoc, îmi
exprim acordul ca Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu să prelucreze datele personale din prezenta fișă, în scopul întocmirii dosarului de
absolvent necesar la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, statistică, arhivare, în vederea colectării datelor referitoare la inserția
absolvenților pe piața muncii (chestionar ALUMNI, Inserția profesională și dinamica pe piața muncii a absolvenților de licență - ULBS), precum
și consimțământul ca rezultatele examenului de licență să fie afișate la sediul facultății și pe pagina web.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că beneficiez de următoarele
drepturi: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiţiei, dreptul
la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, am luat cunoștință că mă pot adresa cu o cerere
scrisă, datată şi semnată, conducerii Universităţii.
Am luat la cunoștință despre faptul că, în cazul examinării online, aceasta va fi înregistrată audio și video, împreună cu scriptul integral
al schimbului de mesaje din canalul de chat, conform cu prevederile legale. Înregistrările vor fi salvate în directorul Drive asociat contului Google
al departamentului și vor fi păstrate 3 ani calendaristici, timp care curge de la momentul salvării acestora.

Data: 

Semnătura: 

(semnătura în original)
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