
 

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE 

LICENȚĂ ȘI MASTER  

SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2020 

 

01.09.2020-08.09.2020 – perioada de înscrieri 

(înscrierile se fac online) 

 

10 septembrie 2020 - examenul de  licență 

programarea pe domenii va fi afișată ulterior 

susținerea lucrării se va face online 

 

         Absolvenții vor  transmite pe adresa de email sustinere.istorie@unibuc.ro 

următoarele documente în format electronic: 

 

- Fișa de înscriere – trebuie completată cu datele personale ale 

absolventului, date de contact, titlul lucrării de licență, profesorul 

coordonator (formularul se descarcă de pe site-ul facultății, 

            se completează și se trimite scanat pe adresa de email menționată  

            mai  sus); 

 

- Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului - că lucrarea de 

licență este rezultatul muncii sale. Aceasta se adaugă la sfârșitul lucrării în 

format pdf/jpg, fără a fi numerotată (formularul se descarcă de pe site-ul 

facultății, se completează și se trimite scanat pe adresa de email 

menționată mai  sus); 

 

- Declaraţie de consimțământ - privind datele cu caracter personal 

(formularul se descarcă de pe site-ul facultății, se completează și se 

trimite scanat pe adresa de email menționată mai  sus); 

- Fișa de lichidare – Absolvenții vor completa fișa de lichidare cu nume și 

prenume, data și locul nașterii, domiciliul, iar secretariatul facultății va 

verifica situația achitării taxelor de studii și alte taxe de școlaritate.      

(formularul se descarcă de pe site-ul facultății, se completează și se 

trimite scanat pe adresa de emailmenționată mai sus); 

mailto:sustinere.istorie@unibuc.ro


* Dosarul de înscriere cuprinzând următoarele documente (copii xerox): 

certificatul de naștere/căsătorie, CI, diploma de bacalaureat și/sau diploma 

de licență, va fi întocmit de  către secretariatul facultății după actele din 

dosarul de facultate, iar fotografiile vor fi aduse  de absolvenți în 

momentul în care vor ridica adeverința de licență/disertație (studenții care 

au împrumutat diplomele de bacalaureat/licență în original de la dosarul 

de facultate trebuie să trimită documentul scanat odată cu fișa de 

înscriere); 

- Absolvenții  vor încărca lucrarea de licență în format pdf pe adresa 

de email sustinere.istorie@unibuc.ro împreună cu avizul coordonatorului 

științific. 

- Absolvenții din promoțiile anterioare vor scana și trimite pe email, pe 

lângă formularele completate și documentele pentru dosarul de 

înscriere. 

 

Examenul de finalizare a studiilor de licență și master se vor 

organiza și desfășura în baza Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor  de finalizare a studiilor universitare de 

licență și master în Universitatea din București, aprobat de Senatul UB 

în 22.01.2020. 
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