UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA
Facultatea de Teologie și Științe Sociale

RECOMANDARE
Instrucţiuni pentru solicitant:
Completaţi următorul tabel cu datele care se cer şi predaţi-l persoanelor care vă recomandă. Aceste persoane nu trebuie să aibă nici o relaţie de
rudenie cu dvs. Aduceţi-le la cunoştinţă faptul că ei vor fi cei care ne vor expedia în mod direct acest formular.
NUMELE SOLICITANTULUI: _______________________________________________________________

VÂRSTA: ___________

ADRESA: _________________________________________________________________________________________________________

Instrucţiuni pentru cel care face recomandarea:
Vă rugăm să evaluaţi candidatul pe o scală de la 1 la 4 fiecare dintre caracteristicile menţionate în tabelul de mai jos. Puneţi numărul obţinut în
coloana din dreapta. Dacă nu consideraţi că aveţi suficiente cunoştinţe despre candidat în vreuna dintre caracteristicile menţionate, puneţi un
semn de întrebare în coloana din dreapta.
Vă suntem recunoscători pentru completarea și transmiterea acestei recomandări.

CARACTERISTICA

PUNCTAJ
OBTINUT

1

2

3

4

Sub medie

Medie

Peste medie

Superioară

Adeseori este
iresponsabil

Trebuie să fie
supravegheat

De obicei de
încredere

De toată
încrederea

Integritate

Adeseori necinstit:
fură sau copiază

Uneori îndoielnic

De obicei cinstit

Cinstit şi integru

Stabilitate emoţională

Tensionat, iritabil,
adeseori îşi pierde
controlul

Ocazional afectat
de sentimente,
temperament
schimbător

In general,
echilibrat

Manifestă
autocontrol, senin
şi bucuros

Niciodată

Ocazional

Frecvent

Întotdeauna

Sub medie

Medie

Peste medie

Superioară

Nu există

Obişnuită

Bună

Excelentă

Niciodată

Rar

Frecvent

Întotdeauna

În general
neîngrijită

Uneori neîngrijită

Echilibrată

Excelentă

Persoană retrasă şi
timidă

Posedă doar un
cerc restrâns de
prieteni

In general îi plac
relaţiile sociale

Negativ

Pasiv

Participă

Motivaţie şi perseverenţă
Demn de încredere (realizează
îndatoririle cu conştiinciozitate şi
responsabilitate)

Empatie: manifestă sensibilitate faţă
de nevoile celorlalţi, consideraţie şi
tact
Maturitate (personalitate echilibrată,
abilitatea de a înfrunta situaţiile
zilnice ale vieţii )
Dispoziţia de a se supune regulilor
Prietenii pe care îi are sunt persoane
de bună reputaţie şi cu principii
morale
Ţinuta exterioară (curăţenie, decenţă
în vestimentaţie)
Relaţii sociale
Interes pentru aspectul spiritual

Excepţional, are
evidente abilităţi
pentru relaţii
sociale
Demonstrează
capacităţi de lider

De cât timp îl(o) cunoaşteţi pe solicitant(ă)? (este foarte important acest detaliu)

_________zile, _________luni

Cât de bine consideraţi că îl(o) cunoaşteţi?

______ foarte bine.

Care este relaţia dvs. cu el (ea)?

______ puţin

______ profesor

______ bine
______ şef

________ani

______ alta (precizaţi) __________________________

Notaţi orice măsură disciplinară, de cenzură, suspendare sau o exmatriculare pe care dvs. cunoaşteţi că au fost aplicate împotriva
solicitantului. _____________________________________________________________________________________________
Pe baza tuturor acestor caracteristici, solicitantul(a) este:

Recomandat(ă) cordial
______
Recomandat(ă) cu rezerve ______

Recomandat(ă) ______
Nerecomandat(ă) ______

F – P601-03:2016, ed.2 – Recomandare [Pag. 1/2]

Daca aveţi vreun comentariu suplimentar cu privire la solicitant(ă), folosiţi spaţiul de mai jos pentru aprecieri:

Numele celui care recomandă: ______________________________________________________________________________
Poziţia, funcţia: __________________________________________________________________________________________
Adresa completă: _________________________________________________________________________________________
Nr. telefon: ____________________________________, Adresa electronică: _______________________________________
Data completării: __________________

Semnătura: ___________________________________

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
Comisia de admitere garantează confidențialitatea datelor furnizate în acest document. Recomandarea este destinată strict procesului de admitere
și se păstrează la dosarul candidatului/studentului numai în format letric. Dosarele cu datele personale ale candidaților/ studenților sunt supuse
politicilor de protecție și securitate ale Universității, conform prevederilor legale. În cazul candidaților respinși/neînmatriculați, comisia de
admitere scoate recomandarea din dosar și o distruge.
Pentru confidenţialitate, recomandările vor fi transmise la adresa Universității sau oferite candidatului în plicuri închise, semnate,
datate şi ştampilate pe suprafaţa unde se lipeşte plicul.
Adresa: Universitatea Adventus din Cernica, 077035 Cernica, şos. Dcebal, nr. 11-13, jud Ilfov
Se va preciza: În atenţia comisiei de admitere
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