PROGRAMAREA EXAMENELOR DE
LICENȚĂ / DISERTAȚIE
Sesiunea iulie 2019
SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA 2 iulie - 5 iulie 2019

Calendar:
- 2-3 iulie 2019- Evaluarea cunoștintelor fundamentale și de specialitate și susținerea
lucrării de licență pentru toate specializările
- 4 iulie 2019 -Susținerea lucrărilor de disertație (masterat)
- 5 iulie 2019- Evaluarea cunoștintelor fundamentale și de specialitate și sustinerea
lucrării de licență (Geografia Turismului ID) și susținerea lucrării de disertație (masterat
ADT IFR)
- 8 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale

Înscrierea se face la Secretariat (zi/ID) în perioada 10-21 iunie
2019 – în zilele lucrătoare între orele 9 și 12.
Acte necesare pentru înscriere:
1. Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină:
 cerere tip de înscriere;
 fișa de lichidare vizată, pe baza căreia se va elibera și dosarul cu acte depus la
admitere (fișa se ridică în prealabil de la Secretariat)
 diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie
matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 certificatul de naştere în copie și în original
 două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4, tip
buletin de identitate;
 atestat de competenţă lingvistică;
 lucrarea de licenţă inscripționată pe CD (vezi final Cerinţe CD), însoţită de
referatul coordonatorului ştiinţific; (la prezentarea şi susţinerea lucrării
candidaţii vor prezenta comisiei lucrarea listată şi legată);
 dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru
candidaţii care provin de la alte universităţi;
 suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de
Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii
de învăţământ superior.
2. Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină:
 cerere tip de înscriere;
 fișa de lichidare vizată, pe baza căreia se va elibera și dosarul cu acte depus la
admitere (fișa se ridică în prealabil de la Secretariat)

 absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de UBB vor depune diploma de
licenţă;
 absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate vor depune:
o diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
o diploma de licenţă şi foaia matricolă / suplimentul de diplomă
 certificatul de naştere în copie și în original
 două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4, tip
buletin de identitate (nu vor depune poze promoțiile 2016, 2017, 2018, 2019);
 lucrarea de disertație inscripționată pe CD (vezi final Cerinţe CD), însoţită de
referatul coordonatorului ştiinţific; (la prezentarea şi susţinerea lucrării
candidaţii vor prezenta comisiei lucrarea listată şi legată)
 dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).
ATENȚIE!
Se pot înscrie doar absolvenții (studenții cu situația încheiată până în momentul
înscrierii). Nu se pot înscrie studenții care au restanțe la plata taxelor de școlarizare.
La cel mult 10 zile de la susţinerea examenului, secretariatul eliberează adeverinţe
care țin locul diplomei timp de 1 an.
Cerințe – CD
În contextul unei catalogări mai uşoare a viitoarelor lucrări de diplomă, materialul
prezentat pe CD va fi organizat în maniera următoare:
1. Pe coperta CD-ului să fie trecute următoarele informaţii:
a. Facultatea
b. Secţia/Specializarea
c. Titlul lucrării de diplomă
d. Autorul lucrării
e. Îndrumătorul lucrării
f. Anul şi sesiunea în care a fost susţinută lucrarea.
2. Pe CD se vor trece aceleaşi informaţii ca şi pe copertă, înscrise cu marker
permanent.
3. Informaţia electronică de pe CD va fi organizată în fişiere separate (word sau pdf)
după cum urmează:
a. Fişierul 1. - Pagina de gardă (care va conţine aceleaşi informaţii enumerate
la punctul 1).
b. Fişierul 2. - Cuprinsul
c. Fişierul 3. - Conţinutul lucrării
O cerinţă foarte importantă va fi aceea ca îndrumătorul de lucrare, după ce a citit
teza şi a verificat informaţiile cerute mai sus, să se semneze cu marker permanent pe
CD. Aceasta va elimina schimbarea sau modificarea ulterioară a CD-urilor şi va asigura
comisia de examinare că are în faţă CD-ul şi teza de diplomă reale.

