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Pe perioada vacanței NU se eliberează situații școlare,  adeverințe speciale, 

programe analitice la cerere.
 

 
1. Pentru ridicarea diplomei de licență sau master, absolvenții vor ridica 

suplimentul la diploma de licență / master (anexă diplomă) de la Secretariat 

facultate si diploma propriuzisă de la Rectorat de la biroul Acte de studii.  

 

În luna august 2022, fiind perioadă de vacanță, absolventii se vor programa 

mai întâi la Secretariat facultate pentru ridicarea suplimentului diplomei la 

numărul 0268 419 304 și apoi se vor programa la Rectorat, la Biroul Acte de 

studii, la numărul 0268 705 614, pentru ridicarea diplomei de licență / master.  

 

2. Pentru ridicarea adeverinței de absolvent 2022, în luna august, fiind 

perioadă de vacanță, absolventii se vor programa la Secretariat facultate pentru 

ridicarea acesteia la numărul 0268 419 304.  Absolvenții vor putea ridica 

adeverința de absolvent doar după ce și-au achitat obligațiile față de universitate: 

vor preda la bibliotecă cărțile împrumutate și permisul, vor achita taxele restante 

la cămine (bineînțeles dacă este cazul), vor preda la Secretariat FSEAA carnetul 

de student și legitimația de călătorie (legitimația, doar pt absolvenții de la 

cursuri cu frecvență) și vor avea asupra lor fotografiile pentru diploma de 

licență. Sunt necesare 3 fotografii color recente, dimensiunea 3/4, pe hârtie 

fotografică mată (pentru ca ştampila să poată fi aplicată). Fotografiile sunt 

necesare doar pentru absolvenții de la ciclul de licenta. Odata cu ridicarea 

adeverinței de absolvent se vor ridica si actele de studii în original din dosarul de 

student.  

 

3. Pentru adeverințe de student va rugam să va prezentați personal la 

Secretariat sau să trimiteți de pe e-mailul instituțional o cerere de eliberare 

adeverință pe adresa facultatii: f-seaa@unitbv.ro 

 

 

MODEL e-mail: 

mailto:f-seaa@unitbv.ro


 

La Titlu – cerere adeverinta 

 

In e-mail  

 

Subsemnatul(a) ..............student la ............. (la licenta sau master) in anul .... 

(anul de studiu),  la ....... (specializarea), forma de invatamant ... (Zi/ID) va rog 

sa imi eliberati si sa imi trimiteti scanata o adeverinta de student pentru anul 

universitar 2021 – 2022 fiindu-mi necesara la ............................. 

 

 

Din luna septembrie, se revine la programul normal. 

 
  

DECANATUL FACULTĂȚII SEAA 


