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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROSE 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ ÎN SUB-PROIECTUL DARIS 

1. Nume Prenume:  

2. Domiciliu (adresa/localitate/județ): ..…………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon student: …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. E-mail student:………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Specializarea/anul ____________________________________________________......  

6. Ați mai urmat cursuri la o altă Universitate (DA/NU) ………………………………………………………….. 

7. Specializarea urmată (denumire exactă!): ___________________________ ………………………… 

8. Parcursul dvs. de studii la actuala specializare a fost unul:  

a. Continuu după admitere  

b. Întrerupere  

c. Transfer  

9. Profilul liceului absolvit:  

a. REAL 

b. UMAN 

c. TEHNOLOGIC 

d. Altul …………………………………………………. 

10. Vă rugăm răspundeți cu DA/NU la următoarele întrebări: 

  DA NU 

Ați intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de 
bacalaureat: 

    

Proveniți din familii cu venituri mici:     

Proveniți din mediul rural:     

Sunteți persoană cu dizabilități sau boli cronice:     

Sunteți orfani de unul sau de ambii părinți:     

Proveniți de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare:     

Sunteți de etnie romă:     

Sunteți angajat în prezent:     

Până în prezent, la actuala specializare, aţi avut restanţe/intarzieri la plata taxei     

Studiile liceale absolvite nu se încadrează domeniului tehnic/real   

11. Cum estimati prezența dvs. la cursurile, seminariile și laboratoarele de la specializarea la 

care sunteți înscris? 

a.    la mai mult de 90% din ore  
b.    la mai mult de 75% din ore 
c.    la 50-75% din totalul de ore 
d.   la 25-49 % din totalul de ore  
e.    la 10-24% din totalul de ore 
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12. Pe o scală de la 1 la 10 unde ați situa interesul dvs. pentru specializarea urmată (1- interes 

minim, 10-interes maxim):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Ați participat/participați la activități de voluntariat desfășurate în cadrul Universității:  

a. NU  

b. DA 

14. Pe o scală de la 1 la 10 unde ați situa abilitățile dvs. personale pentru specializarea pe care o 

urmați (1- total nepotrivite, 10-total potrivite):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15.  Ați dori să participați la programe de comunicare și consiliere pentru studenți gen ROSE (1- 

minim, 10-maxim):  

a. NU 

b. dacă DA bifați în tabelul alăturat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Ați dori să participați la programe remediale pentru studenți gen ROSE (1- minim, 10-maxim):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17.  Locuiţi într-un cămin al Universităţii:  

a. NU 

b. DA 

18.  În prezent sunteţi bursier al Universităţii sau aţi fost bursier la alta Universitate: 

a. NU 

b. DA  

VĂ MULŢUMIM ! 

 

Data……………………………………………                                  Semnatura……………………………………………. 


