
Segítség a szerződés kitöltéséhez 

 

Személyes adatok: 

Dl/D-na ________________NÉV______________________________, cu domiciliul în LAKCÍM, 
VÁROS____________________, str. ________UTCA_________, nr. ___, ap. ____, județul 
______MEGYE______, născut(ă) la data de ____SZÜLETÉSI DÁTUM_______, identificat(ă) cu actul de 
identitate ___C.I. ___ seria ___ nr. _ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA________, CNP ______SZEMÉLYI 
SZÁM (magyarországi jelentkezők esetében ez a lakcímkártyán található) 

 

 

A szerződés kitöltésekor a következő adatokat kell beírni a személyes adatok mellett: 

 

PSZICHOLÓGIA SZAK – NAPPALI KÉPZÉS 

 ROMÂNIA  

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA  

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

 

 

 

2.1. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca 400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 
cont RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849, reprezentată 
legal de Rector Prof. univ. dr. Daniel David, în calitate de instituție de învățământ superior de stat 
acreditată, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5533, denumită în continuare 
UNIVERSITATE şi 2.2. Dl/D-na ______________________________________________, cu domiciliul în 
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________, născut(ă) la 
data de ___________, identificat(ă) cu actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP 
___________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității „Babeș-Bolyai”, Facultatea de ____ 
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ______________, domeniul _PSIHOLOGIE_, specializarea 
__PSIHOLOGIE_, nivel LICENȚĂ regim de finanțare fără taxă(buget) □ / cu taxă □, denumit(ă) în 
continuare STUDENT. 

 

 

 



PSZICHOLÓGIA SZAK – TÁVOKTATÁS 

 ROMÂNIA  

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA  

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMANT CU FRECVENŢĂ 
REDUSĂ 

 

 

2.1. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca 400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 
cont RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849, reprezentată 
legal de Rector Prof. univ. dr. Daniel David, în calitate de instituție de învățământ superior de stat 
acreditată, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5533, denumită în continuare 
UNIVERSITATE şi 2.2. Dl/D-na ______________________________________________, cu domiciliul în 
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________, născut(ă) la 
data de ___________, identificat(ă) cu actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP 
___________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității „Babeș-Bolyai”, Facultatea de ____ 
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ______________, domeniul _PSIHOLOGIE_, specializarea 
__PSIHOLOGIE_, nivel LICENȚĂ regim de finanțare fără taxă(buget) □ / cu taxă □, denumit(ă) în 
continuare STUDENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK 

 ROMÂNIA  

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA  

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

 

 

 

2.1. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca 400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 
cont RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849, reprezentată 
legal de Rector Prof. univ. dr. Daniel David, în calitate de instituție de învățământ superior de stat 
acreditată, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5533, denumită în continuare 
UNIVERSITATE şi 2.2. Dl/D-na ______________________________________________, cu domiciliul în 
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________, născut(ă) la 
data de ___________, identificat(ă) cu actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP 
___________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității „Babeș-Bolyai”, Facultatea de ____ 
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ______________, domeniul _ ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI _, 
specializarea __PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ_, nivel LICENȚĂ regim de finanțare fără taxă(buget) □ / cu 
taxă □, denumit(ă) în continuare STUDENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTERI KÉPZÉS 

 ROMÂNIA  

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA  

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

 

 

 

2.1. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca 400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 
cont RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849, reprezentată 
legal de Rector Prof. univ. dr. Daniel David, în calitate de instituție de învățământ superior de stat 
acreditată, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5533, denumită în continuare 
UNIVERSITATE şi 2.2. Dl/D-na ______________________________________________, cu domiciliul în 
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________, născut(ă) la 
data de ___________, identificat(ă) cu actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP 
___________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității „Babeș-Bolyai”, Facultatea de ____ 
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ______________, domeniul _PSIHOLOGIE_, specializarea 
__CONSULTANȚĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ_, nivel MASTER regim de finanțare fără taxă(buget) □ / 
cu taxă □, denumit(ă) în continuare STUDENT. 

 


