
Fişă de înscriere1 la concursul de admitere – sesiunea iulie 2020 

– nivel masterat (MA) –

1. Datele personale (se completează conform datelor din cartea de identitate)

/ Személyes adatok (a személyi igazolványban szereplő adatok alapján kell kitölteni) /

Nume / Vezetéknév:

Prenume / Keresztnév:

Telefon / Telefonszám:

E-mail / E-mail cím:

C.N.P. / Személyi szám:

2. Studii absolvite / Korábban végzett tanulmányok

În prezent sunteţi student(ă) la un program de masterat al unei alte instituții de învățământ 

superior?

/ Jelenleg hallgató-e egy másik felsőoktatási intézmény mesterképzésén? /

Da / Igen 

  Nu / Nem 

În prezent sunteţi student(ă) la un program de masterat al Universității Creștine Partium? 

/ Jelenleg hallgató-e a Partiumi Keresztény Egyetem egy másik mesterképzésén? / 

Da / Igen 

Nu / Nem 

3. Opţiuni ale candidatului / A jelentkező szakválasztási opciói

Specializările la care doresc să candidez (în ordine descrescătoare):

/ Az alábbi szakokra szeretnék jelentkezni (prioritási sorrendben): /

1.

1 Beiratkozási adatlap a 2020-as évi júliusi felvételire, mesterképzésre (MA) 



2. 

3. 

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că informațiile furnizate mai sus sunt complete și 

corecte. 

Prin semnarea prezentului document, am luat la cunoştinţă următoarele: 

• Taxa de înmatriculare este 50 RON.

• În cazul în care voi fi declarat admis la o specializare a UCP și nu mă înmatriculez la

specializarea respectivă până la data de 31. iulie 2020, orele 15.00, îmi voi pierde locul

obţinut prin concursul de admitere.

/Jelen iratkozási űrlap kitöltésével saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a fentebb megadott 

adatok teljesek és hitelesek. 

Jelen dokumentum aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat: 

• Az anyakönyvezési díj: 50 RON

• Amennyiben felvételt nyerek a PKE valamely szakjára és nem anyakönyvezek az illető

szakra 2020. július 31, 15 óráig, elveszítem a felvételi során megszerzett helyemet. /

Data / Dátum  Semnătura / Aláírás 
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