
 

EXAMEN FINALIZARE STUDII 

LICENȚĂ/DISERTAȚIE FEBRUARIE 2021 

 

                           
Înscriere Licență/Disertație: 11.01.2021-22.01.2021 

Sesiunea de examen Licență: 8.02-12.02.2021                         

Sesiunea de examen Disertație: 8.02-12.02.2021                         

Pentru a putea participa la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea FEBRUARIE 2021, absolvenții 

se vor înscrie la secretariatul facultății online pe adresa f-sc@unitbv.ro utilizand doar e-mailul 

instituțional (prenume.nume@student.unitbv.ro ) - Pentru activarea emailului vechi trebuie sa trimiteți 

cerere de activare a userului vechi pe adresa f-sc@unitbv.ro cu următoarele detalii: numele, prenumele 

complet din perioada studenției, userul vechi, anul promoției, specializarea și cadrul didactic îndumător. 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE LICENȚĂ/DISERTAȚIE: 
 

1. Cerere tip de înscriere la examenul de licenţă (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și 

Disertație) Absolvenții vor completa cererea de înscriere, o vor semna, scana și o vor trimite pe adresa f-

sc@unitbv.ro  
2. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență (o găsiți pe site-ul facultății 

la secțiunea Licență și Disertație) 

3. Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (o găsiți pe site-ul 

facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

4. Diploma de bacalaureat- dacă diploma de bacalaureat se află în original, la dosarul studentului, nu 

trebuie trimisă !!! In cazul în care diploma în original nu este la dosar, faceți copie și scrieți conform cu 

originalul, semnati și pe pagina 1 și pe pagina 2).  

5.Diploma de licență+suplimentul la diplomă(pentru examenul de disertație- dacă se află în original 

la dosarul studentului, nu trebuie trimise !!! In cazul în care actele nu sunt la dosarul de student, faceți 

copie și scrieți conform cu originalul, semnati și pe pagina 1 și pe pagina 2). 

6. Cartea de identitate sau pașaport  pe care scrieți conform cu originalul și semnați 

7. Consimtamantul candidatului cu privire Ia lnregistrarea evaluarii online (semnat și scanat) 

8. Certificatul de naştere (certificat scanat, pe care veți scrie Conform cu originalul și îl veți semna) 

Certificatul de căsătorie (numai dacă studenta este căsătorită și înmatriculată și cu numele de căsătorie !! 

La fel se va scrie Conform cu originalul și se va semna) 

9. Copie de pe transferul bancar referitor la taxă de înscriere examen de licenţă – 100 lei Taxa de 

înscriere se va plăti prin transfer bancar:  

Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  

CIF: 4317754 (este important de trecut) 

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV  

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații 

: Numele și prenumele absolventului cu inițiala tatălui (exact așa cum a fost înmatriculat), facultatea si 

pentru ce se achită aceasta taxă. (Ex de completare: Popa V. Ion/taxa ex.licență/disertație) 

La subiectul emailului se trece : Înscriere examen licență sau disertație, numele, prenumele, 

specializarea,  promoția,  Exemplu de completare: Inscriere ex. Licenta Popa V. Ion, CRP, 2018. 

Regulamentul se gaseste la https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/regulamente-si-hotarari/regulamentele-

universitatii.html 

Aici gasiti informatii despre Exemenul de licenta sau disertatie/ 

https://socio.unitbv.ro/ro/studenti/licenta-si-disertatie.html 
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