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1. Date de identificare a candidatului: (nume, inițială/inițialele tatălui, prenume). 
 
 
Notă: Puteți bifa una sau mai multe opțiuni și/sau preciza în scris altele decât cele menționate 

2. Ce v-a determinat sa alegeți aceasta facultate? 
 recomandarea familiei 
 recomandarea prietenilor 
 recomandarea unor profesori din liceu 
 consider ca am aptitudini tehnice 
 am lucrat/ lucrez  în domeniu 
 am pasiune pentru domeniul tehnic (IT, calculatoare, electronica, inginerie electrică) 
 sunt interesat de noutățile din domeniu care este unul de viitor 
 cred că voi obține mai ușor un loc de muncă după terminarea studiilor 
 nu știu 

Alte motive, in plus față de cele anterioare: 
 
 

3. Ce așteptări aveți referitor la activitățile legate de școală in aceasta facultate ?  
 Mă aștept să am un orar cu o încărcare echilibrată 
 Mă aștept ca în cazul în care lucrez, să pot urma facultatea prin facilități în orar  
 Mă aștept să fie multe proiecte practice  
 Mă aștept ca disciplinele studiate să îmi fie necesare la obținerea unui loc de muncă 
 Mă aștept să pot să îmi pot alege discipline din planul de învățământ pe care să le urmez 
 Mă aștept să pot participa la mobilitați Erasmus (programe de studiu în străinătate) 
 Mă aștept ca facultatea să asigure suportul necesar pentru practică la diverse firme 
 Mă aștept ca facultatea să asigure legături cu firme în vederea angajării 
 Mă aștept ca profesorii să nu fie exigenți 
 Mă aștept ca efortul depus pentru parcurgerea facultății să îmi fie răsplatit prin obținerea 

unui loc de muncă în domeniu, la nivelul competențelor acumulate 
 Mă aștept să primesc informații pe timpul facultății, în mod transparent, despre toate 

activitățile în care sunt implicat 
 Mă aștept ca să îmi fie rezolvate solicitările legate de facultate   
 Nu am nicio așteptare. Mă interesează doar diploma 

 Mai am și următoarele așteptări (altele decât cele anterioare) : 
 
 

4. În ce activități extrașcolare doriți să vă implicați? 
 Doresc să particip la alte cursuri din domeniu care nu se predau în facultate (ex. CISCO) 
 Doresc să particip la activități culturale 
 Doresc să organizez activități culturale 
 Doresc să particip la activități sportive 
 Doresc să organizezez activități sportive 
 Doresc să particip la activități de voluntariat 
 Doresc să organizez activități de voluntariat 
 Nu doresc să mă implic 

Doresc să mă implic și în următoarele activități extrașcolare (altele decât cele anterioare): 
 
 

5. Ce realizări deosebite ați avut pe parcursul liceului? (participari la olimpiade, concursuri, acțiuni de 
voluntariat, organizarea de activități extrașcolare, participare la proiecte, etc.) ?  

 
 
 
Data         Semnatura candidatului  
 


