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– ÎNSCRIERI – EXAMENUL DE 

ABSOLVIRE / LICENŢĂ / DISERTAȚIE 

sesiunea IUNIE 2019, înv. de ZI şi ID 
 
 
 

Înscrierile pentru EXAMENUL DE ABSOLVIRE / LICENŢĂ / DISERTAȚIE se face 

prin depunerea la Secretariatul facultății de către fiecare absolvent în perioada  18 iunie 
2019 – 21 iunie 2019 a următoarelor documente: 

 
 
 

 Documente necesare pentru înscrierea LA EXAMENUL DE  

ABSOLVIRE / LICENȚĂ / DISERTAȚIE: 

1) Cerere tipizată de înscriere  - SE ELIBEREAZA de la Secretariat după 

verificarea situației școlare, financiare a absolventului (se completează de absolvent 

si se semnează de coordonatorul lucrării); 

2) Copie conformă cu originalul a diplomei de bacalaureat (se va anexa de 

către Serviciul Secretariat) -  pentru examenul de LICENȚĂ 

3) Copie conformă cu originalul a diplomei de licență (se va anexa de către 

Serviciul Secretariat) -  pentru examenul de ABSOLVI RE / DISERTAȚIE 

4) Certificat de naştere, în copie xerox; 

5) Carte de identitate, în copie xerox; 
6) Certificat de căsătorie, în copie xerox (unde este cazul); 

 7) 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format ¾ cm; 

8) pentru absolvenții cu taxă  și cei care au depășit 3 sesiuni legale - 

Copie după chitanța de plată a taxei de susținere a examenului de absolvire / 

licență / disertație (350 lei) 
   

 Înscrierile pentru susținerea examenului final de Absolvire / Licență / Disertație 

se va desfăşura după următorul program:  
 18 iunie – 21 iunie 2019 între orele 12,00-14,00 

 
 
 

 La examenul de absolvire / licenţă / disertație se pot înscrie: 

1. Studenţii care sunt integralişti (integralist =  promovarea tuturor disciplinelor 
din toţi anii de studiu, inclusiv disciplinele Educaţia fizică şi Lb. străină); 

2. Studenţii care şi-au achitat integral taxa de şcolarizare 
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