
 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această fişă de înscriere să fie prelucrate de Universitatea Ecologică din București în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza  Regulamentului (UE) 

2016/679 am dreptul de acces, intervenţieşiopoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată. 

Pentru mai multe detalii şiinformaţii poate fi accesată paginia de internet a AutorităţiiNaţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, 

dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro 
 

Anexa nr. 1 la contractul de școlarizare licență 

pentru Învățământ cu Frecvență Redusă 

CERERE PENTRU ALEGEREA DISCIPLINELOR OPȚIONALE 

Perioada de școlarizare 2022 - 2025 

Subsemnatul / a _____________________________________________________ 

student al Facultății de Științele comunicării, programul de studii universitare de licență , 

Comunicare și relații publice, doresc să frecventez din lista disciplinelor opționale, 

următoarele discipline: 

Disciplinele opționale de la Programul de studii universitare de licență 

Comunicare și relații publice. 

Vă comunic preferințele mele pentru disciplinele opționale din planul de 

învățământ al anului universitar 2022 - 2023 , an studii I: 

 
SEMESTRUL I 

Nr. crt. Disciplină Cod 

   

   

   

   

SEMESTRUL II 
Nr. crt. Disciplină Cod 

1. Psihologie sociala SSSC202216 DC 

   

   

   

 

Vă comunic preferințele mele pentru disciplinele opționale din planul de 

învățământ al anului universitar 2023 - 2024  , an studii II: 

 
SEMESTRUL III 

Nr. crt. Disciplină Cod 

1. Sociologia comunicarii 
SSSC202223 DS 

 

2. Comunicare non-verbala 
SSSC202224 DS 

 

3. Campanii de publicitate SSSC202226 DS 

   

 
 
 
 



 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această fişă de înscriere să fie prelucrate de Universitatea Ecologică din București în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza  Regulamentului (UE) 

2016/679 am dreptul de acces, intervenţieşiopoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată. 

Pentru mai multe detalii şiinformaţii poate fi accesată paginia de internet a AutorităţiiNaţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, 

dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro 
 

 
SEMESTRUL IV 

Nr. crt. Disciplină Cod 

1. Comunicare politica SSSC202231 DS 

2. Comunicare interpersonala SSSC202232 DS 

3. Comunicare didactica SSSC202232 DS 

   

 

Vă comunic preferințele mele pentru disciplinele opționale din planul de 

învățământ al anului universitar, 2024 – 2025 ,   an studii III: 

SEMESTRUL V 
Nr. crt. Disciplină Cod 

1. Analiza mediilor sociale emergente SSSC202241 DC 

2. Managementul resurselor umane SSSC202242 DC 

   

   

SEMESTRUL VI 
Nr. crt. Disciplină Cod 

   

   

   

   

 

Vă comunic preferințele mele pentru disciplinele opționale din planul de 

învățământ al anului universitar ____ - ____ , an studii IV: 

SEMESTRUL VII 
Nr. crt. Disciplină Cod 

   

   

   

   

SEMESTRUL VIII 
Nr. crt. Disciplină Cod 

   

   

   

   

 

Data,  _______________  Semnătura,______________________ 


