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UNIVERSITATEA  

__________________________________ 
 (de unde pleacă) 

 

Nr.______/________________ 

UNIVERSITATEA  

__________________________________ 
(unde vine) 

 

Nr.______/________________ 

             DE ACORD, 

    RECTOR, 
L.S. 

              DE ACORD, 

                               RECTOR, 
                                               L.S. 

 

  

DOMNULE /DOAMNĂ  RECTOR, 

 
Subsemnatul/a1 ________________________________________, student/ă în cadrul 

Universităţii _________________________________________________________________, 

Facultatea de/Departamentul  ____________________________________________________, 

Programul de studii/Specializarea _______________________________________________, 

anul de studii ______, anul universitar _______/______, forma de învățământ  IF,  FR, 

 ID, forma de finanțare  cu taxă,  buget, înmatriculată în anul I de studii, anul 

universitar ________/________, vă rog să binevoiți a-mi aproba mobilitatea internă 

definitivă în anul de studii ________, anul universitar _________/_________, la Universitatea 

Adventus din Cernica, Facultatea de Teologie și Științe Sociale, Programul de studii / 

Specializarea ____________________________________________, forma de învățământ cu 

frecvență - IF, forma de finanțare cu taxă.  

Solicit acest transfer din următoarele motive:  

____________________________________________________________________________ 

Anexez prezentei situația academică/foaia matricolă pentru anul/anii de studii 

____________________________________. 

 

   Telefon de contact:________________; Adresa de email: _______________________ 

 

Data: ___________________       Semnătura _________________ 

              Aviz favorabil, 

                     Decanul 

 

Facultății ________________________________ 
                              (de unde pleacă) 

L.S. 

        Aviz favorabil, 

                     Decanul 

 

Facultății ________________________________ 
(unde vine) 

L.S. 

                                                 
1 Se completează cu MAJUSCULE numele din certificatul de naştere, iniţiala tatălui, prenumele candidatului(ei) şi, dacă este cazul, în 

paranteze numele de familie din cartea de identitate. 
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SITUAȚIA ȘCOLARĂ (sinteză),  

 

pe ani universitari, a studentului (ei):____________________________________________ 

 

 
Anul de studii ___/ anul universitar ____/___ promovat cu media ______/forma de finanțare _________ 

Anul de studii ___/ anul universitar ____/___ promovat cu media ______/forma de finanțare _________ 

Anul de studii ___/ anul universitar ____/___ promovat cu media ______/forma de finanțare _________ 

Anul de studii ___/ anul universitar ____/___ promovat cu media ______/forma de finanțare _________ 

 

 

 

Durat studiilor este de ____ ani. 

 

 

 

 

 

 

Conformăm exactitatea datelor: 

 

Secretar de an, 

 

 

 

 

 

 

Secretar șef facultate, 


