
DOSAR 

de lnscriere Ia examenul de absolvire/ licental diploma/ disertatie 

pentru absolventii proprii 

Sesiunea ........................ .. 

Anexa 2 

Pentru lnscrierea Ia examenul de absolvire/ licenta/ diploma/ disertatie, absolventii proprii trebuie sa 

transmita electronic Ia secretariatul facultatii (pe adresa de e-mail oficiala) urmatoarele acte: 

1. Declaratie pe proprie raspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal In cadrul 

procedurii de organizare a examenului de licenta I diploma I disertatie, semnata ~i scanata; 

2. Cerere tip de lnscriere (semnata ~i scanata); 

3. Dovada de plata a taxei de examen (daca este cazul); 

4. Declaratie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii de absolvire/licenta/ proiectului de 

diploma (scanata cu semnatura candidatului); 

5. Consimtamantul candidatu lui cu privire Ia lnregistrarea evaluarii on-line (semnat ~i scanata) (daca 

este cazul); 

6. Copie a Scrisorii/Ordinului ministerului de resort de acceptare Ia studii sau a Atestatului de 

echivalare (daca este cazul). 

Secretariatele facultatilor preiau din dosaru l personal al studentului celelalte documente necesare: 

1. Certificat de na~tere In copie conform cu originalu l; 

2. Certificat de casatorie (daca este cazul), In copie conform cu originalul; 

3. Ordin al rectorului de schimbare a numelui absolventului (daca este cazul) (copie scanata); 

4. Diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, In copie conform cu originalul - pentru 

examenul de licenta I diploma; 

5. Diploma de licenta sau diploma de inginer ~i anexa Ia diploma, in copie conform cu originalul -

pentru examenul de disertatie; 

6. Carte de identitate sau pa~aport (dupa caz), In copie. 

in cazul in care unul sau mai multe din aceste documente lipsesc din dosarul candidatului aflat Ia 

secretariatul facultatii sau au termen de valabilitate depa?it. se solicita absolventului completarea 

dosarului cu documentele in cauza, prin email, in copie scanata, cu semnatura absolventului prin care 

certifica conformitatea cu originalul. 

Documentele vor f i transmise Ia secretariat de pe adresa de e-mail inst itutionala, intr-un mesaj care 

va fi denumit astfel: Numele ~i prenumele absolventulu i_sigla programului de studii_sigla 

facultatii_promotia. Toate documentele vor fi scanate astfel incat sa fie lizibile. 

Fotografiile se vor depune Ia Biroul Acte de studii In momentul ridicarii diplomei. 
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