UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA Management IF
DECAN,

Secretar,

Fişă de înscriere semestrială
Anexa la Contractul de studii universitare nr...................

Subsemnatul ......................................................................................................................., student la Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, nr. matricol..................................................... studii universitare de licenţă, solicit
înscrierea în anul de studii 3 pentru semestrul 2 din anul universitar 2020-2021:
Codul
AM4816#
AM2403
AM4719
AM3612
AI3608
AM3816

Tipul disciplinei*
1. obligatorie
1. obligatorie
1. obligatorie
1. obligatorie
1. obligatorie
1. obligatorie

Denumirea disciplinei
Diagnostic şi evaluare
Initierea si administrarea micilor afaceri
Jocuri de intreprindere
Management international
Managementul proiectelor
Discipline opţionale 1 din 3 MGM an 3 sem 2
Analiza strategică a mediului concurenţial
Etică şi integritate academică
Managementul inovării
total credite pentru disciplinele obligatorii ale semestrului curent

credite
6
6
5
4
5
4

]
]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]
30

*Tipul disciplinei: 1. obligatorie, 2. opţională, 3. facultativă, 4. restanţă obligatorie, 5. restanţă optională, 6. disciplină
promovată anterior şi reportată în acest semestru
Iau la cunostinţă urmatoarele:
Inscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în statutul disciplinei;
Că nu am dreptul să urmez, concomitent, două specializări la buget şi nici nu pot primi 2 burse în acelaşi timp
Declar că în urma redistribuirii semestriale, am fost repartizat la forma de învăţământ buget [ ] / taxă [ ]

Mă oblig să achit următoarele taxe în termenul stabilit și anunțat prin afisare la facultate:
* taxa de şcolarizare, în cuantum de _________ ron/semestru, aprobata de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
din Iaşi.
* taxa de reexaminare, pentru ____ discipline, în cuantum de _________ ron.
* taxa de refacere a activității didactice, pentru ____ discipline, în cuantum de _________ ron.
Diploma de bacalaureat, în original, se află la Facultatea ........................................................................

Solicit ca în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021 să parcurg disciplinele facultative din modul psihopedagogic [ ].
Menţionez ca în anul universitar 2019-2020 am fost înmatriculat în anul ........ de studii, iar la sfârşitul anului universitar
2019-2020 am urmatoarea situaţie scolară:
integralist[ ]; 1 restanţă[ ]; 2 restanţe[ ]; 3 restanţe[ ]; 4 restanţe[ ]; 5 restanţe[ ]; 6 restanţe sau mai multe[ ]
Solicit ca în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021 să refac următoarele discipline restante
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Prin semnarea Fișei de înscriere semestriale, beneficiarul își dă acordul cu privire la stocarea, utilizarea, prelucrarea și
portarea datelor personale, de către Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în scopul contracual în vederea derulării
studiilor universitare, respectiv pentru exercitarea de către operator a unor interese legitime, prevăzute de lege cum ar fi:
transmiterea informațiilor, conform legii, altor entități, respectiv prelucrarea acestor date de către entități.
Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) și a declar că sunt de acord că datele
mele persoanel să fie stocate, utilizate, prelucrate și portate.
Data

[
[
[
[
[

Semnătura studentului

