
 
 

 

 
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A  

ABSOLVENȚILOR DIN ALTE PROMOȚII 

pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru sesiunile 

FEBRUARIE 2023 sau IULIE 2023 

valabilă pentru formele de învăţământ ZI, ID si MASTER  

 
În perioada 10 oct. 2022 – 31 oct. 2022 absolvenții din alte promoții 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 sau IULIE 2023. Această cerere este necesară și la încărcarea lucrării de licență/disertație pe 

platforma e-learning) 

 

boghe.maria@unitbv.ro (Dep. MTSAI) pentru programele de studii: 

MK, ECTS, AI (licență IF si ID), 

PSMK, AAT, REI (masterate); 

margareta.dragomir@unitbv.ro (Dep. FCTE) pentru programele de studii: 

FB, CIG (licență zi si ID) 

PCAG, MFB (masterate); 

ileana.savastru@unitbv.ro (Dep. MIE) pentru programele de studii: 

IE, BA (in engl.), MN (licență zi si ID) 

MSA, SIIPA (masterate); 

 

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 sesiunile de licență / disertație FEBRUARIE 2023 

Absolvenții care doresc să se înscrie pentru sesiunea IULIE 2023 vor trimite cererea la departament, 

pâna cel târziu în data de 30 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 sesiunile de licență / disertație IULIE 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 din sesiunea FEBRUARIE / IULIE 2023, va consta în două probe pe care 

absolventul le va susţine online sau cu prezență fizică, la data în care va fi programat. 

Pentru sesiunea FEBRUARIE, în perioada 06 – 09.02.2023 
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Pentru sesiunea IULIE 2023, în perioada 03.07 – 8.07.2023.  

- proba I, – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă orală sau scrisă – modul 

de examinare va fi afișat în timp util) din tematica afișată pe site, în fața comisiei de examinare – 

5 credite 

- proba II, susţinerea lucrării de licenţă – 5 credite. 

Examenul de licență este promovat dacă media dintre proba I și II este minim 6.  

Se pot prezenta la examenele de finalizare a studiilor doar absolvenții s-au înscris la departament și la 

secretariat și care au încărcat pe platforma e-learning a universității, în termenele anunțate, documentele 

pe care le vom enumera mai jos.  

Prezentarea și susținerea lucrării de licență (proba 2) se desfășoară după promovarea probei 1 a 

examenului de licență. In cazul în care proba 1 nu a fost promovată, absolventul nu mai susține 

proba 2.  

Examenul de Disertație se va desfășura în perioada  

Pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 în data de 07.02.2023 

Pentru sesiunea IULIE 2023 data este 04 iulie 2023 și va consta într-o singură probă: susținerea lucrării 

de disertație – 10 credite. (Examenul de disertație este promovat dacă media este minim 6). 

 

Pe platforma E-learning a universității va fi creat un curs nou pentru fiecare program de studii, cu 

denumirea „Examen de licență” sau „Examen de disertație" unde, în perioada,  

16 – 20 ianuarie 2023 – pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 

12 - 19 iunie 2023 – pentru sesiunea IULIE 2023  

se vor încărca următoarele documente:  

 

(1) Lucrarea de licență/disertație;  

(2) Prezentarea Power Point a lucrării (salvată în format pdf.);  

(3) Cererea de alegere a temei (scanată cu semnătura cadrului didactic)  

(4) Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (scanată cu semnătura candidatului);  

(5) Fișa lucrarii de licență/disertație (este referatul de evaluare al coordonatorului lucrării) semnată de 

candidat și de cadrul didactic, scanat. Documentul se găsește pe site-ul facultății la Licență și disertație;  

(6) Raportul anti plagiat generat de programul Turnitin. 

 

Referatul de evaluare al coordonatorului lucrării se descarcă de pe site-ul facultății de la rubrica Licență 

și disertatie, se completează și se trimite pe e-mail profesorului îndrumător,  

până la data de 16 ianuarie 2023 pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 

până la data de 9 iunie 2023 pentru sesiunea IULIE 2023  
Coordonatorul îl semneaza, îl scanează si îl trimite înapoi absolvenților în vederea încărcării 

documentelor pe platformă. 

 
In sesiunea de examene pentru finalizarea studiilor – FEBRUARIE sau IULIE 2023 - examenele de 

licenţă şi de disertaţie se vor sustine online sau cu prezență fizică (funcție de evoluția situației 

epidemiologice). Forma de examinare va fi postată în timp util pe site-ul facultății 

 

Pentru a putea participa la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 2023, absolvenții se vor 

înscrie la secretariat în mediul online, folosind doar e-mailul instituțional (de student) după cum urmează: 

- în perioada 16 – 20 ianuarie 2023 pentru sesiunea FEBRUARIE 2023 

- în luna MAI 2023 pentru sesiunea IULIE 2023.  
Programarea pe programe de studii si pe zile, pentru ambele sesiuni, va fi afișată în timp util pe site-ul 

facultății la rubrica STUDENTI – LICENTA – DISERTATIE.  

 

 

 

 

 

 

 



FOARTE IMPORTANT  
1) Absolvenții înscriși pentru sesiunile de finalizare a studiilor FEBRUARIE SAU IULIE 2023 

trebuie să solicite crearea unui cont instituțional pentru a avea acces pe platforma e-learning a 

universității. Chiar dacă unii absolvenți mai au acces la e-mailul instituțional (de student) nu mai 

au cont pe platformă. 

2) Solicitarea se va face online, prin formularul https://forms.gle/dtseckEXWemXX7a18 

Această solicitare se poate face până la data de 15 noiembrie pentru sesiunea FEBRUARIE și 

până în 30 noiembrie 2023 pentru sesiunea IULIE 2023.  

3) După obținerea contului instituțional (datele contului instituțional vor fi trimise pe e-mailul 

personal al absolventului) absolventul se va loga pe platforma e-learning pentru activarea 

contului. Numai după aceea absolventul va putea fi adaugat la cursul Examen de licență / Examen 

de disertație.  

 

https://forms.gle/dtseckEXWemXX7a18

