CALENDAR ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE
SESIUNEA 2022
1. Au dreptul să se înscrie în examenul de finalizare a studiilor de licență și master
toți studenții integraliști respectiv absolvenți ai promoției 2022 precum și
absolvenții promoțiilor anterioare care au depus, în termen, cerere de susținere a
examenului de finalizare studii pentru sesiunea iulie 2022.
2. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face prin depunerea lucrărilor de
licență și a disertațiilor, la Secretariatul Facultății de ȘTIINȚE SOCIALE, camera 411,
în perioada 20 - 24 iunie 2022, astfel:
NR.
CRT
1

Specializare
Istorie, Relații internaționale și studii europene,

2

Asistență socială, Științe politice, Filosofie,

3

Sociologie

4

Românii în istoria Europei, Securitate națională și euroatlantică Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri

5

Dezvoltare comunitară și integrare europeană

Data depunere lucrări
20 iunie 2022
10,00 - 15,00
21 iunie 2022
10,00 - 15,00
22 iunie 2022
10,00 - 15,00
23 iunie 2022
10,00 - 15,00
24 iunie 2022
10,00 - 15,00

3. Depunerea Lucrărilor de Licență și a Disertației se face împreună cu următoarele documente
în original:
- Referatul coordonatorului științific, semnat
- Cererea de înscriere în examen (Licență sau Disertație) semnată si datată
- Declarația pe propria răspundere privind elaborarea Lucrării de licență și a Disertației.
4. Studenții, până la momentul prezentării la înscriere, sunt rugați să verifice în programul
ev-stud: datele personale (nume, prenume, inițială, nume mama și tata, locul nașterii) nr.
de telefon si e-mail, titlul lucrărilor ce urmează a fi depuse și să comunice eventualele
nepotriviri. O dată cu depunerea lucrării la secretariat trebuie să aducă copie a CI dacă a
fost emis altul față de cel prezentat la admitere.
5. Atenție:
Absolvenții promoțiilor anterioare, care trebuie să achite taxa de susținere și nu au achitat
pană la acest moment sunt rugați să prezinte chitanța doveditoare la momentul depunerii
lucrării precum și copie xerox a diplomei de bacalaureat, copie CI, copie certificat de
naștere și căsătorie.

