ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA
EXAMENUL DE LICENTA
Sesiunea IUNIE 2015
CERERE DE ÎNSCRIERE TIP;
CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie legalizată şi orice alt act care atestă schimbări de nume
sau prenume, în copie legalizată;
DIPLOMA DE BACALAUREAT, în copie legalizată + copie simplă;
2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune 3 / 4 cm, numai pe hârtie fotografică,
scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ pe suport de hârtie. Lucrarea va conține, ca primă
pagină, DECLARAȚIA privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării;
Cel de-al doilea exemplar va fi înmânat coordonatorului lucrării;
Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ pe suport electronic (CD), în format PDF;
REFERATUL COORDONATORULUI lucrării de licență;
FIȘA DE LICHIDARE conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca facultăţii.
Menţiuni:

1. Se pot înscrie la examenul de licenţă doar absolvenţii care depun la înscriere Lucrarea de
licenţă şi Cererea de înscriere tip avizată de coordonator.
2. Absolvenţii care au promovat doar proba 1 (proba scrisă – Evaluarea cunoștințelor
fundamentale și de specialitate), într-o sesiune anterioară, şi urmează să susţină proba 2
(susţinerea lucrării de licenţă) trebuie să completeze o CERERE TIP pentru recunoaşterea notei
obţinute la prima probă.
3. Absolvenţii care doresc să repete o probă nepromovată sau ambele probe nepromovate ale
examenului de licenţă susţinut anterior trebuie să completeze o CERERE TIP, la care să
ataşeze CHITANȚA DE PLATĂ a taxei - 175 de lei pentru fiecare probă.
Taxa se va achita la casieria Universităţii – Facultatea de Drept, la subsol. Adresa: bd. M.
Kogălniceanu nr. 36-46, lânga Opera Română).
(Pe chitanță se va specifica: denumirea taxei – repetarea examenului de licență).
Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA de TEOLOGIE
ROMANO-CATOLICĂ

Avizul coordonatorului ştiinţific
pentru susţinerea lucrării de licenţă

DOMNULE DECAN,
Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………..........................
născut (ă) în anul …….. luna ……………….. ziua …… localitatea ……………………….. judeţul
…………………………………………………. C.N.P. ……………………………….. domiciliat (ă) în
localitatea …..……………….………………………… judeţul / sectorul ……………… …………………
strada ……………………..…………………………… nr … bloc ………. scara ……… etajul …
apartamentul …., telefon fix ………………….. mobil ……………………………….. absolvent (ă) a (al)
studiilor universitare

de

licenţă

din

cadrul

Universităţii

………………………………………..

Facultatea ………........................................……………………… programul de studii ………………..
.................................................................................................................................................................
forma de învăţământ …………. promoţia …………vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de
licenţă din sesiunea

□ iunie 201__; □ septembrie

201__;

□ ianuarie-februarie 201__.

Lucrarea de licenţă are titlul ………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………….......................…………..
…………………………………………………………………………………….......................………………..
sub coordonarea ştiinţifică a …………………………………………………………….......................……...
Pentru înscriere depun următoarele documente:
- diplomă de bacalaureat - copie legalizată şi copie simplă
- certificat de naştere - copie legalizată
- 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim. 3/4.
- declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă
- lucrarea (pe suport de hârtie şi pe CD) şi referatul conducătorului lucrării
- fişa de lichidare
- alte acte şi documente: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Data
……………………………………

Semnătura absolventului
……………………………………….

Aviz final,
.........................................................
(conducător ştiinţific)

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________
candidat la examenul de licenţă la Facultatea de Teologie Romano-Catolică în
domeniul Teologie, programul de studii: Teologie Romano-Catolică Asistenţă
Socială, declar pe proprie răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii
mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au
fost citate şi indicate, conform normelor etice, în note şi bibliografie. Declar că nu
am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nicio parte din teză nu încalcă
drepturile de proprietate intelectuală a altcuiva, persoană fizică sau juridică. Declar
că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei alte instituţii de
învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.
Semnătura,
Data
………………….

..................................................

Program de studiu: Teologie Romano-Catolică Asistenţă

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Socială

Facultatea de TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Forma de finanţare: buget
Forma de învăţământ: zi
DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a)…………………………………………………………., născut(ă) în anul ..……, luna…………,
ziua……..,

în

localitatea…………………………………………………..,

Personal………..……………………………,

absolvent(ă)

al

având

Universităţii

Codul
din

Numeric
Bucureşti,

Facultatea……………………………………, sesiunea…………………………., vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea
diplomei de studii.
Domiciliez
nr…………..

în…………………………………….…..,

bl……….,

sc………,

et………,

str……………………………...………………………..,
ap………,

telefon:………………………………,

e-

mail:.……………………………………………..,

Data,
……………

………………

Semnătura,

NOTĂDE LICHIDARE

D-na/D-l…………………………………,nu are datorii faţă de universitate, după cum urmează:

Biblioteca
Serviciul contabilitate (taxe)
Serviciul social

A SE COMPLETA LA RIDICAREA DIPLOMEI
Precizez următoarele:
Sunt angajat la………………………………………………………, localitatea………………………..……….………..
strada……………………………………….…………….., numărul…………...., telefon…………………………………..
email…………………………………, în funcţia de…………………………………………………………, în specialiatea
absolvită, DA, NU având contract de muncă pe perioadă NEDETERMINATĂ, DETERMINATĂ.
Doresc să primesc In formaţii / invitaţii de la Universitatea din Bucureşti la
telefon:…………………………………
e- mail:……………………………………………………………….
Doresc să fac parte din baza de date a absolvenţilor Universităţii din Bucureşti (ALUMNI) DA, NU.
Data,
………………………………………………………

Semnătura,
………………………………………………………

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE
ROMANO-CATOLICĂ

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Formă învățământ ZI
Program studii __________________________
_______________________________________
Promoția _________

Aviz Decan,

Domnule Decan,

Subsemnatul (a)___________________________________________________,
absolvent (ă) al (a) Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, vă rog să binevoiţi a-mi

□ a ambelor probe □ din cadrul examenului de licenţă pe
care l-am susţinut şi nu l-am promovat în sesiunea ianuarie-februarie □ iunie □
aproba repetarea unei probe

201_, astfel:

□ proba 1 (proba scrisă – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)
□ proba 2 (proba orală - Susţinerea lucrării de licenţă)
Doresc să repet aceste probe în cadrul sesiunii de licenţă ianuarie-februarie
iunie

□ 201_.

□

Anexez chitanţa cu nr. __________________________________, din data de
________________.
Data,

Semnătura,

__________________

___________________

Domnului Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică

