
ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DIPLOMĂ 
 

Nr. 
Op. 

 Ce face Studentul Ce face Conducătorul științific Data/Ora Locul 

1.   Finalizare denumire tema proiect Finalizare denumire tema proiect Până la data înscrierii  

2.   
Completare formular Tema si predare la 
conducător 

Preluare formular Tema de la student 
În perioada de înscriere:  
20 – 24 iunie  

 

3.    Semnare formular Tema și predare la 
secretariatul departamentului 

Data înscrierii Secretariat departament 

4.   Preluare formular Tema de la conducător 
Preluare formular Tema semnat de la secretariat 
departament si transmitere la student 

dupa 1-2 zile de la predare Site facultate 

5.  # Completare si semnare cerere înscriere1 
(generata din studenti.pub.ro și tipărită) 

- 

În perioada de înscriere:  
20 – 24 iunie 

 

Site facultate / Secretariat 
facultate 

6.   Transmitere cerere de înscriere către 
conducătorul științific 

Semnare cerere de înscriere şi transmitere către 
student 

- 

7.  # Preluare formular fisa lichidare2  - Secretariat facultate 

8.   Completare formular fisa lichidare - Biblioteci din campusul UPB 
si secretariat Departament  

9.  # Obţinere certificat de competenta 
lingvistica3 * 

- Catedra limbi moderne 

10.  # Efectuare copie simpla  act de identitate4 - Copiator 

11.  # Efectuare fotografii color5 - Fotograf 

12.  # Completare Declaraţie de originalitate6 - - 

13.   - Elaborare Referat apreciere proiect - 

14.  # Predare proiect la secretar comisie şi primire 
dovada predare proiect7 

- - 

15.   Înscriere efectiva la secretariat facultate (se 
depun actele de la punctele marcate cu 
semnul #) si preluare dovada înscriere 

- Termen: 24 iunie 2016, ora 14:00 Secretariat facultate 

16.   Înscriere la secretari comisie  - Termen: 24 iunie 2016, ora 14:00 Departament 

17.   Pregătire planșe si fișiere pentru susținere 
examen diploma 

- Înainte de susținere - 

18.    Transmite Referat apreciere la secretar comisie Cel târziu in dimineața zilei de ex. Sala de examen 

19.   Susținere examen licența  Conform planificare Conform planificare 

* 
1…7 

Existenţa notei la disciplina Limba Moderna presupune eliberarea certificatului 
Documente necesare la înscriere 

 


