MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA
Datele sunt culese pentru proiectul PROGRAM INTEGRAT DE INCLUZIUNE A STUDENȚILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC ȘI PENTRU
CREȘTEREA ECHITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL (PRO-INTEGRA). Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității instituției de
incluziune a studenților aflaţi în situaţii de risc și dezvoltarea unei strategii și a unui plan de îmbunătățire a echității în educație..
Înscrierea în programul PRO-INTEGRA, proiect implementat de UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA, vă dă dreptul să
participați la activitățile din proiect și de pe platforma proiectului (comunicare cu profesori, secretariate și consilieri educaționali). Prezentele date
colectate nu vor fi folosite decât de Universitate prin personalul autorizat, în interesul consilierii studenților în risc de excluziune, fără posibilitatea
înstrăinării lor către terți.
Prin completarea acestui formular îmi dau acordul ca datele mele să fie prelucrate de către UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA
IULIA, operator autorizat de date cu caracter personal.
FORMULAR DE INSCRIERE PENTRU STUDENŢI IN PROGRAMUL PRO-INTEGRA
Date generale
DA.00. Data COMPLETĂRII ……………….., localitatea Alba Iulia
DA.01. Nume şi prenume student (cu majuscule, conform carnet student):_________________________________________
DA.02. Cod numeric personal:
DA.03. Specializarea mea principală este la Facultatea de:_____________________________________________________
DA.04. Specializarea mea principală la Universitate este (denumire exactă!):___________________________
DA.05. Anul actual de studii la specializarea principală (I, II, III sau IV):______________
DA.06. Parcursul dvs. de studii la actuala specializare principală a fost unul: 1. Continuu după admitere 2. Întrerupere 3. Transfer
Date de contact:
DA.07. E-mail (scrieți cu majuscule și clar!):_________________________
DA.08. Telefon:_________________
DA.09. Localitatea de domiciliu:__________________________________________________IN.10. Județ:__________
Indicatori socio-demografici:
IN.01. Localitatea mea de domiciliu este:
1 Oraș cu mai puțin de 10.000 de locuitori sau sat/centru de comună 0. .Oraş cu mai mult de 10.000 de locuitori
IN.02. Sunteți angajat în prezent:
1.Da 0. Nu
IN.03. Sunteți de etnie roma/ați intrat la facultate pe locurile de romi:
1.Da 0. Nu
IN.04. În prezent vârsta dvs. este sub 30 de ani și aveți copii (doar dacă aveți cumulate ambele condiții răspundeți cu DA):
1.Da 0. Nu
IN.05. Sunteți persoană cu dizabilități sau suferiți de boli cronice:
1.Da, sunt persoană cu dizabilități
1.Da, sufăr de boli cronice
0. Nu am nici o dizabilitate/boală cronică
IN.06. Familia dvs. (doar cei care vă gospodăriți împreună) are venituri lunare mai mici de 2000 lei:
1.Da 0. Nu
Indicatori atitudinali-comportamentali:
IN.07. Cum evaluați prezența dvs. la cursurile, seminariile și laboratoarele de la specializarea principală (pentru studenții din anul
I veți face evaluarea pentru orele din anul I):
o Nu am fost prezent (din motive variate) la mai mult de 75% din orele din semestrul trecut (1)
o Nu am fost prezent aproximativ la 50-75% din totalul de ore din semestrul trecut (0,75)
o Nu am fost prezent aproximativ la 25-49 % din totalul de ore din semestrul trecut (0,5)
o Nu am fost prezent aproximativ la 10-24% din totalul de ore din semestrul trecut (0,25)
o Am fost prezent la mai mult de 90% din ore în semestrul trecut (0)
IN.08. 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
IN.09. Ați participat/participați la activități de voluntariat desfășurate în cadrul Universității:
1.Nu 0. Da
IN.10. 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
IN.11. Ați dori să participați la programe de comunicare și consiliere pentru studenți gen PRO-INTEGRA (1- minim, 10-maxim):
1.Da 0. Nu
Indicatori educațional-administrativi:
IN.12. Număr restanțe la examenele din anul precedent (se va încercui cifra corespunzătoare)
0 (nici una)
1
2
3
4 sau mai multe
IN.14. Locuiţi într-un cămin al Universităţii:
1.Nu 0. Da
IN.15. În prezent sunteţi bursier al Universităţii sau Aţi fost bursier în anul anterior universitar:
1.Nu 0. Da
IN.16. Până în prezent, la actuala specializare, aţi avut restanţe la plata taxei:
1.Da, una sau mai multe 0. Nu sau nu este cazul
VĂ MULŢUMIM !

