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Examenul de Licenţă, sesiunea FEBRUARIE 2019, va consta în două probe pe care 

absolventul le va susţine în perioada 11.02. – 13.02.2019.  

- Proba I, susţinerea unui examen scris, cunoştinţe fundamentale şi de specialitate – 5 credite 

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

 

In sesiunea FEBRUARIE 2019 absolvenții pot echivala (sau nu), pe bază de cerere, o probă 

promovată în sesiunea IULIE 2018. Examenul de Licență este promovat dacă media probelor este 

minim 6.  

 

Pentru SESIUNEA FEBRUARIE 2019 - important :  

Dacă proba I nu este promovată, absolventul nu se poate prezenta la proba II, susținerea lucrării de 

licență. (Notele obținute nu se mai pot echivala în viitoarele sesiuni de finalizare a studiilor). 

 

Examenul de Disertație constă într-o singură probă : susținerea lucrării de disertație – 10 

credite. (Examenul de Disertație este promovat dacă media este minim 6). 

 

Examenul de licenţă şi disertaţie se va susţine astfel : 

 

14.01 – 18.01.2019 perioadă înscrieri pentru examenul de licenţă si disertaţie (ZI, ID şi 

Masterat) și depunerea lucrărilor de Licență / Disertație la 

departament.  (Important: Lucrarea de licență/Disertație și/sau 

dosarul de înscriere la Licență/Disertație depuse pentru sesiunea 

IULIE, nu se reportează automat pentru seiunea Februarie*).  

11.02 – 13.02.2019 perioada pentru proba scrisă şi sustinerea examenului de licenţă si  

disertaţie  

11 februarie – proba I, proba scrisă - cunoştinţe fundamentale şi de 

specialitate, licenţă ZI şi ID. 

13 februarie - proba II, susţinerea lucrării de licenţă 

 

12 februarie - susţinerea lucrării de disertaţie 

 

Programarea pe săli și zile, se va afișa în timp util !  

 

Lucrările de licenţă şi de disertaţie se vor preda la departamentele coordonatoare în aceeaşi 

perioada cu dosarul de înscriere la licenţă şi disertaţie.  
 
*Important: absolvenții care au avut Lucrarea de licență/disertație aprobată pentru a fi susținută 

pentru sesiunea iulie și, dintr-un motiv sau altul nu au susținut-o, o vor retrage de la Departament și, 

împreuna cu conducătorul științific, o vor actualiza pentru sesiunea februarie ( de asemenea și toate 

formularele). 

 
Dupa data de 18 ianuarie 2019, secretarii comisiilor de licență/disertație vor verifica dacă 

absolventul a depus Lucrarea la departament. Absolventul care nu a depus lucrarea de 

licență/disertație până la termenul anunțat va fi eliminat de pe lista participanților la examenele de 

finalizare a studiilor.  

 



 

Lucrarea de licenţă/disertaţie va fi insotita OBLIGATORIU de: 

1.       Referatul conducătorului stiinţific (referatul va conține aprecieri asupra 

conţinutului lucrării) (formularul - pe site-ul facultății) 

2.      Lucrarea de licență în format electronic (CD) 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ  

 Un dosar plic pe care se scrie: numele și prenumele absolventului, programul de studii, 

forma de învățământ, facultatea, anul absolvirii. 

 Cerere tip de înscriere la examenul de licenţă (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea 

Licență și Disertație) 

 Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență (o găsiți pe site-ul 

facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

 Diploma de bacalaureat în copie legalizată sau copie simplă*  

 Copie după cartea de identitate 

 Copie legalizată sau copie simplă* de pe certificatul de naştere  

 Copie legalizată sau copie simplă* de pe certificatul de căsătorie (numai dacă studenta este 

căsătorită și înmatriculată și cu numele de căsătorie) 

 3 fotografii color recente, pentru diplomă, dimensiunea 3/4, pe hârtie fotografică mată 

(pentru ca ştampila să poată fi aplicată) 

 Taxă de înscriere examen de licenţă – 100 lei  

  

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DISERTAŢIE  

 Un dosar plic pe care se scrie: numele și prenumele absolventului, programul de studii,  

facultatea, anul absolvirii. 

 Cerere tip de înscriere la examenul de disertație (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea 

Licență și Disertație) 

 Diploma de bacalaureat, în copie legalizată sau copie simplă* 

 Diploma de licență, în copie legalizată sau copie simplă* 

 Suplimentul la diploma de licență, în copie legalizată sau copie simplă*.  

 Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de disertație (o găsiți pe site-

ul facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

 Copie după cartea de identitate 

 Copie legalizată sau copie simplă* de pe certificatul de naştere 

 Copie legalizată sau copie simplă* de pe certificatul de căsătorie (numai dacă studenta este 

căsătorită și înmatriculată și cu numele de căsătorie) 

 3 fotografii color recente, pentru diplomă, dimensiunea 3/4, pe hârtie fotografică mată 

(pentru ca ştampila să poată fi aplicată) – numai pentru promotiile până în 2016. 

 Taxă de înscriere examen de disertație – 100 lei  

 
* Certificarea conformităţii cu originalul a copiilor după actele de identitate/de stare civilă şi a 

actelor de studii se poate face și de către angajaţii desemnaţi din cadrul facultăţii, în baza 

prezentării documentului în original. 
 

 

 

Notă:       Toate formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății la STUDENTI – LICENTA ȘI 

DISERTATIE – FORMULARE. 


