
 
 

 

ANUNȚ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE 

Sesiunea  IUNIE - IULIE 2021 

1. Examenul de Licență constă în: 

 Proba scrisă – 28 iunie 2021: 

 - examen scris - cunoştințe fundamentale și de specialitate (3 ore) 

 susținerea lucrării de licență – 2, 3 IULIE 2021. 

2. Examenul de Disertație constă în susținerea lucrării de disertație – 2, 3  IULIE 2021. 

Calendar Licență / Disertație: 

I. În perioada 09.06.2021 – 16.06.2021   vă înscrieți pentru examenul de 
licență/disertație trimițând scanate pe mail următoarele acte necesare în dosarul 
absolventului: 

o cerere de înscriere ( cu titlul final al lucrării de licență/disertație); 

o fișa de înscriere la examenul scris de licență; 

o declaratie privind acordul de prelucrare a datelor personale; 

o dovada plății taxei de examen (dacă este cazul): 70 lei - absolvenții din promoția 
curenta (care au fost minimum doi ani la taxa in timpul școlarizării) și 100 lei – 
absolvenții din alte promoții; 

o cartea de identitate. 
Înscrierile se vor face astfel: 

- absolvenții de Licență zi - promoția 2021- pe adresa satnoianu.ioana@unitbv.ro 
- absolvenții de Masterat zi – promoția 2021 și Licență/Masterat zi –alte 

promoții – pe adresa ana.popa@unitbv.ro 
- absolvenții de Licență ID și Masterat IFR - promoția 2021 și alte promoții– pe 

adresa delta@unitbv.ro 
 

B-dul Eroilor 25 
500030 – Brașov 
tel.: (+40) 268.474.059 | fax: (+40) 268.474.059 
f-lit@unitbv.ro | www.unitbv.ro/litere 



 
 

Mesajul e-mail va avea scris la SUBIECT: Numele și prenumele absolventului_sigla 
programului de studii_promoția (ex: POPESCU ION_RE_2021).  
Vă rugăm să scrieți în conținutul mesajului titlul final al lucrării de licență/disertație cu 
majuscule (acesta va aparea în cataloagele de licență/disertație). 
 

II. În perioada 22-24 iunie 2021  veți încărca pe platforma e-learning a universității, în secțiunea 

nou creată, Licență/Disertație iulie 2021,  cele 4 documente solicitate: 

o Lucrarea de licență/ disertație; 

o Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență/ disertație (scanată 

cu semnătura candidatului); 

o Fișa lucrării de licență/disertație (formular tipizat semnat și scanat). 

III. În perioada 28 iunie – 2 iulie 2021 absolvenții înscriși la examenul de licență  sunt rugați să 
aducă la Decanatul facultății (sala TP1)  2 fotografii color, recente, dimensiunea ¾, pe hârtie 
fotografică mată(realizate într-un studio foto în regim normal, nu la minut).   

Vă rugăm să scrieți pe spatele fotografiilor numele, prenumele și specializarea (prescurtată). 

Se pot înscrie la licență / disertație numai absolvenții integralişti care au achitat complet taxa de 
şcolarizare pe anul universitar 2020-2021 !!!  

Notă: Toate formularele tipizate necesare dosarului se găsesc pe site-ul Facultății  de Litere .  

 

 

Președinte comisie licență/ disertație 

Decan: conf. dr. Adrian Lăcătuș 

 

  

 


