UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA de TEOLOGIE
ROMANO-CATOLICĂ

Avizul coordonatorului ştiinţific
pentru susţinerea lucrării de disertaţie

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 din Bucureşti, Facultatea de Teologie
Romano-Catolică, programul de studii: Asistenţa Socială a Bisericii, forma de învăţământ: cu
frecvenţă, promoţia ………… vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de disertaţie
sesiunea

□ iunie 201__; □ septembrie

201__;

din

□ ianuarie-februarie 201__.

Lucrarea de disertaţie are titlul ………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………….......................…………..
…………………………………………………………………………………….......................………………..
sub coordonarea ştiinţifică a …………………………………………………………….......................……...
Pentru înscriere depun următoarele documente:
- diplomă de bacalaureat - copie legalizată şi copie simplă
- diploma de licenţă + supliment la diplomă- 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
……………………………………….
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Avizul coordonatorului ştiinţific
pentru susţinerea lucrării de disertaţie

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)
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cu frecvenţă, promoţia ………… vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de disertaţie din
sesiunea
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201__;

□ ianuarie-februarie 201__.

Lucrarea de disertaţie are titlul ………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………….......................…………..
…………………………………………………………………………………….......................………………..
sub coordonarea ştiinţifică a …………………………………………………………….......................……...
Pentru înscriere depun următoarele documente:
- diplomă de bacalaureat - copie legalizată şi copie simplă
- diploma de licenţă + supliment la diplomă- 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
……………………………………….

