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CALENDAR ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ 
- sesiunea iulie 2021- 

 

• Se pot înscrie la examenul de licență numai studenții absolvenți. 

 

 

 

Conform art. 11 (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență/ diploma și disertație -2021 
 

• Înscrierea se face cu cel puţin 10 zile înainte de data la care este programată 

susţinerea examenului de licenţă.  
• Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licență sunt: 

- Cererea de înscriere în examenul de licență completată și semnată de 
absolvent (formularul tipizat este afisat pe site-ul facultatii de Științe sociale 
la adresa  http://stiintesociale.ucv.ro); 
- Lucrarea de Licență,în format PDF; 
- referatul de apreciere asupra lucrării de licență, întocmit de cadrul 
didactic, cu propunerea de notare; 
- declarația pe proprie răspundere privind elaborarea completată și 
semnată de student (formularul tipizat este afisat pe site-ul facultatii de 
Științe sociale la adresa  http://stiintesociale.ucv.ro); 
 

Înscrierea la examenul de licență: 
În intervalul 19 iunie - 24 iunie 2021 - absolvenții vor trimite electronic ,la 

adresa de e-mail secretariat.fss@ucv.ro într-un fisier intitulat : 

Nume_prenume_Specializare_2021 următoarele documente scanate PDF: 

a) Cererea de înscriere în examenul de licență (formularul tipizat este afisat 

pe site-ul facultatii de Științe sociale la adresa  http://stiintesociale.ucv.ro), 

semnată, se trimite in document separat, 

b) lucrarea de licență, în format PDF, însoțită de referatul de apreciere asupra 
lucrării de licență,completat și semnat de cadrul didactic cu propunerea de 
notare și declarația pe proprie raspundere privind elaborarea lucrării, 

mailto:secretariat.fss@ucv.ro
http://stiintesociale.ucv.ro/


completată și semnată de absolvent, (formularul tipizat este afisat pe site-ul 
facultatii de Științe sociale la adresa  http://stiintesociale.ucv.ro); 
 

 

ATENTIE:  

Vă rugăm să verificați cu mare atenție conținutul și exactitatea informațiilor  

pe care le transmiteți pentru ca înscrierea să se desfășoare cu succes. 

 

- Lucrarile  de licență în original, tipărite,însotite de toate documentele 

necesare înscrierii în licență,se vor depune la secretariatul facultății 

deoarece actele în original din dosarul studentului și documentele 

doveditoare absolvirii studiilor nu se eliberează decât după îndeplinirea 

acestei cerințe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


