
ÎNSCRIEREA ABSOLVENȚILOR  

pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 valabilă pentru 

formele de învăţământ ZI, ID si MASTER. 

 În perioada 10 oct. 2022 – 31 oct. 2022 absolvenții trebuie să ia legătura cu un profesor coordonator 

pentru îndrumarea lucrării de finalizare a studiilor pe baza temelor de licentă / disertație propuse de 

cadrele didactice pe site-ul facultății. Absolvenții pot opta pentru același cadru didactic pe care l-au avut 

ca îndrumător în ultimul an de studii sau pentru orice alt cadru didactic îndrumător dacă domeniul pe 

care îl coordoneză în calitate de conducător ştiintific este în concordanță cu disciplinele parcurse în 

cadrul programului de studiu. Până în 15 nov. 2022 trebuie completata și semnată CEREREA DE ALEGERE 

A TEMEI LUCRĂRII ȘI A COORDONATORULUI ȘTIINȚIFIC (vezi site-ul facultății) care va fi trimisă – semnata 

de absolvent si de indrumător - în format PDF la secretariatul departamentului. (Atentie! Pe cerere va 

rugăm expres să precizați în colțul din dreapta sus, promoția (anul în care ati finalizat studiile) si 

sesiunea FEBRUARIE 2023. Această cerere este necesară și la încărcarea lucrării de licență/disertație pe 

platforma e-learning.  

Absolvenții care doresc să se înscrie pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 vor trimite cererea la 

departament, pâna cel târziu în data de 15 nov. 2022, Daca nu s-au înscris la departament pentru 

lucrarea de licență/disertație, la un îndrumator şi o temă în corelație cu programul de studii absolvit, nu 

mai pot participa la sesiunea de licență / disertație FEBRUARIE 2023. 

 Absolvenții se vor întâlni fizic sau în mediul online cu îndrumătorul lucrării de cel puţin 5 ori spre a 

discuta şi verifica stadiul realizării lucrării. Examenul de Licenţă/disertație din sesiunea FEBRUARIE 2023, 

va consta într-o proba pe care absolventul o  va susţine  cu prezență fizică, la data la care va fi 

programata. Pentru sesiunea FEBRUARIE, în perioada 01 – 04.02.2023.  - proba I, susţinerea lucrării de 

licenţă/disertație – 10 credite. Examenul de licență/disertație este promovat dacă nota la proba I  este 

minim 6. Se pot prezenta la examenele de finalizare a studiilor doar absolvenții care s-au înscris la 

departament și la secretariat.  

Absolvenții se vor înscrie la secretariat ( PP8) în perioada 12.12.2022-23.12.2022 respectiv 09.01-

13.01.2023. 

Dosarul va conține: 

1.Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul procedurii de organizare a examenului de licență  / disertație, semnată  (formular 
standard).  
2. Cerere tip de înscriere (semnată) (formular standard);  
3. Dovada de plată a taxei de examen;100 lei;  
4. Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de absolvire/licență/ 
proiectului de diplomă ( semnătura candidatului) (formular standard);   



5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie si cu originalul; 
6. Carte de identitate sau paşaport (după caz), în copie; 
7. Certificat de naştere  în copie si originalul.  
8. Ordin al rectorului de schimbare a numelui absolventului (dacă este cazul)   
9. Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie si cu originalul- pentru 
examenul de licență / diplomă.  
10. Diploma de licență sau diplomă de inginer şi anexa la diploma ( supplement/foaie 
matricula), în copie si cu originalul– pentru examenul de disertație.  
11. 2 fotografii recente ¾ ( tip bulletin)- pentru absolvenții de licență 

 


