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ANUNȚ IMPORTANT  
Referitor la depuneri diferite cereri 
pentru anul universitar 2020 - 2021 

 
 

Până în data de 15 septembrie 2020 se pot depune cereri de :  
1) Reînmatriculare (studentul nu are mai mult de 5 ani de cand a fost 

exmatriculat) 
Studentii vor trimite un e-mail la adresa monica.manolescu@unitbv.ro  cu cererea de 
reinmatriculare completata, scanta, nu poza. O gasiti pe site la Studenti / 
Secretariat / Modele cereri 

Vi se va face o fisa de echivalare a notelor si in anul universitar 2020 - 2021 veti 
sustine examenele din anul in curs cat si examenele creditate (daca aveti) si 
eventuale examene de diferenta. Taxa de studiu este de 3500 lei si taxa de 
reinmatriculare este de 300 lei. Acestea se vor achita astfel:  taxa de scolarizare va fi 
achitata integral la inceputul anului universitar, va vom comunica telefonic cand,  iar 
taxa de reinmatriculare imediat ce se aproba cererea. 
Cand trimiteti cererea de reinmatriculare, va rog sa trimiteti si o copie de pe CI ca sa 
stim ca dv sunteti cel care ne scrie si nu altcineva. 

2) Reluare de studii (studentul a avut aprobare de întreruperea studiilor un an 
universitar sau 2) 

3) Cereri de transfer (atentie - nu se fac transferuri între programe de studii) 
4) Cereri de întreruperea studiilor 

Studentii vor trimite un e-mail la adresa monica.manolescu@unitbv.ro  cu aceste 
cereri completate, scante, nu poza. Le gasiti pe site la Studenti / Secretariat / 
Modele cereri,  de pe e-mailul instituțional (de student). 
 

Până în data de 18 septembrie 2020 se pot depune cereri de 
repetarea anului în an complementar pentru studentii care nu au 

reusit dupa sesiune de re-examinari să indeplineasca condițiile de trecere in anul II, 
respectiv in anul III (pentru anul II minim 40 credite acumulate, fara disciplina Sport, 
pentru anul III, toate examenele din anul I promovate si minim 40 credite din anul II, 
fără displina Sport). Pentru a putea repeta anul, studentul va avea intre 10 si 39 
credite acumulate în 2019 – 2020. 
Cererea de repetarea anului în an complementar o gasiți pe site-ul facultății.  
Studentii vor trimite un e-mail la adresa monica.manolescu@unitbv.ro  cu cererea 
completată, scantă, nu poza. O gasiti pe site la Studenti / Secretariat / Modele 
cereri, de pe e-mailul instituțional (de student). 
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