ASOCIATIA ROMANA DE PSIHOLOGIE ANALITICA
Fişa de înscriere pentru concursul de ADMITERE 2021
Asociaţia Română de Psihologie Analitică

Secretariat : 0724013534

Inscrierea presupune completarea tuturor informaţiilor
solicitate în formular şi plata taxei de inscriere. Taxa este
obligatorie şi nereturnabilă.

Datele personale ale candidatului: (se completează cu majuscule)
Numele, iniţiala tatălui şi prenumele:
Sexul(M/F):

Cod numeric personal:

Serie şi număr de buletin:

Naţionalitatea ____________________B.I. eliberat la data de _______________________, de Poliţia ___________________.
Data naşterii: ziua:____, luna________, anul______, Localitatea:__________________, Judeţul:_______________________.
Domiciliul stabil: _________________________________________________________Localitatea________________________
Cod poştal:____________, Judeţul _______________Telefon ________________, E-mail:______________________________
Domiciliul în timpul studiilor: _______________________________________________Localitatea________________________
Cod poştal:____________, Judeţul _______________Telefon ________________, E-mail:______________________________
Loc de muncă: _________________________________________________, Localitatea ________________________________
Telefon __________________, E-mail: _______________________________________

Date referitoare la examenul de licenţă:
Sunt licenţiat al Universităţii: _______________________________________, Facultatea de ___________________________
Specializarea ______________________________________________________, Localitatea ____________________________
Media generală de licenţă

(cifre şi litere):

_____________________________, sesiunea

(luna şi anul obţinerii licenţei) _______________

Sunt /am fost înscris/ă la Masterat___________________________________________, Facultatea de ___________________
Specializarea ___________________________________, în anul /absolvent _____________, regim bugetar /taxă _________

Plata taxei de inscriere se face la Asociaţia Română de Psihologie Analitică, înmatriculată la Registrul Comerţului sub
numărul 183/ PJ /2000, având codul fiscal 13877688 şi contul curent nr. RO17 RZBR 0000 0600 1015 5114, deschis la Banca
Raiffeisen, Agenţia Baba Novac

cu menţiunea pentru admiterea la formarea de baza in Psihoterapie Analitica.

Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar.

Formularul completat, împreună cu bonul valoric, reprezentand taxa de înscriere se aduc in ziua examenului de
admitere la secretariatul ARPA.

DECLARATIE:
Subsemnatul/a_____________________________________________________________________
declar pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, prevăzute de art. 292 Cod
Penal, că informațiile oferite sunt corecte şi reale.
Am luat la cunoștință că, dacă nu voi confirma locul ocupat până în data de 10.10.2020, voi pierde acest drept.
Înmatricularea (dobândirea calităţii efective de membru stagiar) se face în termenul stabilit.
Înmatricularea se face după achitarea taxei de înmatriculare și a cotizației de studii/a primei tranșe și încheierea
Contractului de studii pentru anii universitari 2020 – 2022.

Data,

Semnătura,

Dosarul de înscriere, care va rămâne pe perioada studiilor la secretariatul ARPA, trebuie sa cuprindă următoarele
documente:
Fisa de înscriere, însoțită de bonul valoric, reprezentând taxa de înmatriculare;
-

Diploma de licență în copie legalizată; pentru absolvenții promoției 2020 pană la eliberarea diplomeiadeverința de absolvire cu examen de licență cu precizarea mediei la examenul de licență;

-

Certificatul de naștere (copie simplă);

-

Certificatul de căsătorie (copie simplă/daca este cazul);

-

Adeverința medicala (medicul de familie);

-

Declarația;

-

Curriculum vitae;

-

2 fotografii ¾ cm;

-

Dosar plic

