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ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENTII NEINTEGRALISTI DIN ANI FINALI 

pentru studenții de la ZI, ID și MASTER - anul universitar 2020 – 2021 

 
Consiliul Facultății de Științe economice și administrarea afacerilor din data de 19 iulie 2021 NU a aprobat sesiune suplimentară 

pentru anii finali in luna septembrie 2021 !! 
 

Studenţii care nu sunt absolvenți (nu sunt integraliști) la data de 24 iunie 2021, vor depune obligatoriu la secretariatul 

facultăţii, o cerere de prelungire a şcolarităţii (de repetare a anului de studiu). Cererile de prelungire se vor depune pâna cel 

mai tarziu la data de 10 septembrie 2021. In caz contrar, după data de 13 septembrie, studenţii care nu sunt absolvenți 

(integraliști) și nu au depus cererea de prelungire a școlarității în an complementar, vor fi exmatriculaţi de drept.   

 

Atenție !!! Se poate solicita prelungirea duratei de școlarizare doar dacă studentul  a acumulat în anul universitar 2020 - 2021 minim 

10 unități de credit.  

 

Studentul aflat în prelungire de școlaritate (repetă anul de studiu în an complementar) va trebui să îndeplinească cerințele planului de 

învățământ al promoției cu care își continuă studiile (2022). Comisia de echivalare a studiilor stabilește disciplinele echivalate și 

eventuale examene de diferență pe care studentul trebuie să le susțină în anul universitar 2021 - 2022 și va întocmi o fișă de 

echivalare pe care o va primi fiecare student aflat în această situație la începutul anului universitar. Taxa de școlarizare pentru 2021 -

2022 se va calcula funcție de numărul de credite pe care studentul trebuie să le mai acumuleze în anul complementar pentru a fi 

absolvent (integralist) in luna iulie 2022. 

 

Anul III de studiu se poate repeta maxim de doua ori, a II-a repetare fiind repetare excepționala iar taxa studentului pentru 2021 – 

2022 va fi taxă întreagă (3500 lei).  

Cererea de repetare a anului o găsiți pe site-ul facultății la rubrica Secretariat. Cererea poate fi adusă, personal, la facultate sau poate 

fi trimisă de pe e-mailul de student (completată, semnată, scanată) doamnei Secretar facultate după cum urmează. 



 

Nr. 

crt. 

Programul de studiu (licență 

sau master) 

Adresa de e-mail la care 

trimiteți solicitarea 
1 Marketing - ZI delia.rau@unitbv.ro 

 Marketing – ID 

Afaceri internaționale - ZI 

Contabilitate si informatica de 

gestiune - ID 

2 ECTS - ZI kovacs.claudia@unitbv.ro 

  ECTS - ID 

Informatică economică - ZI 

Contabilitate si informatica de 

gestiune - ZI 

3 Management - ZI liliana.niculescu@unitbv.ro 

Management - ID 

Finanțe și bănci - ZI 

Afaceri internaționale - ID 

4 Administrarea afacerilor (în limba 

ebgleză) 

adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

MASTERATE 

 

 

 


