
ANEXA 1

F I Ș A de înscriere la examenul de Absolvire
 al modului de pregătire psihopedagogică nivelul 

Subsemnatul(a)        CNP      

domiciliat(ă) în localitatea

judeţul         (sectorul) 

strada        Nr.  

bloc   scara  etaj    apartament  Telefon:

absolvent(ă) al (a)    specializarea    promoţia  

vă  rog să aprobaţi înscrierea mea la:

examenul de absolvire al modului de pregătire psihopedagogică, nivelul   

sesiunea  IUNIE – IULIE 2021

Conducătorul portofoliului      

DECLARAŢIE:
Mentionez că susţin examenul de absolvire (pentru prima dată) şi declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinţă 
de prevederile art. 143 din legea 1/ 2011. Declar că prezenta lucrare nu este realizată prin mijloace frauduloase și sunt 
conștient(ă) că dacă se dovedeşte contrariul, diploma obţinută prin fraudă îmi poate fi anulată conform art. 146 din legea 
1/ 2011

Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în ve-
derea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din București:
• Datele de identificare ( numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal(CNP), datele 

menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau reşedinţă);
• Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea raporturilor con-

tractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional.
• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail.
• Date privind studiile absolvite/pregătire profesională.
• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educaţional, 
• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line.
• Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocazia vizitelor/prezenţei dumneav-

oastră în sediile universităţii.
• Înregistrarea audio-video a examenelor de finalizare de studii (licență, master, DPPD), doar în  scop academic, ca 

dovadă a desfășurării examenului.
• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar urmat.
• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii pe durata 

sesiunii de legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal  mai sus menționate nece-
sare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării on-line și informării mele.
 Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Reg-
ulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția  persoanelor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de conţinutul  informării  Universităţii  
Naționale de Arte din București cu privire la aceste date (www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu 
caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe durata 
necesară atingerii obiectivelor academice.
 
Semnătura                                Data
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