
 
 

 

ANUNȚ PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE 

Sesiunea  FEBRUARIE 2021 

1. Examenul de Licență constă în : susținerea probei scrise, pe 

platforma e-learning , în data de 09.02.2021, ora 9.00 

Susținerea proiectului de diploma-12.02.2021 

 

2. Examenul de Disertație constă în susținerea lucrării de 

disertație, în data de 10.02.2021, începând cu ora 9.00 

Calendar licență / disertație: 

 În perioada 20.01-05.02.2021 vă înscrieți pentru examenul de 
diplomă/disertație trimițând scanate pe mail-ul: f-
ct@unitbv.ro, următoarele acte necesare în dosarul 
absolventului: 

o cerere de înscriere 

o declaratie privind acordul de prelucrare a datelor personale                          

o Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online 

o dovada plății taxei de examen 100 lei - 

o certificat de naștere/căsătorie 

o cartea de identitate. 
 
Mesajul se va numi astfel: Numele și prenumele 
absolventului_sigla programului de studii_promoția (ex: POPESCU 
ION_ccia_2020) 
 

 Până în data de 05.02.2021 veți încărca pe platforma e-learning a 
Universității Transilvania din Brașov , cursurile (în funcție de 
programele de licență/master absolvite) : „ Predare proiect de 
licență CCIA, „ Examen de licență program studii CFDP”, „Examen 
licență IC „ „Predare lucrare de disertație MEMC”, documentele 
prezentate în continuare: 
o Proiect de diplomă/ disertație; 
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o Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (scanată cu 
semnătura candidatului); 

o Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării 
de licență/ disertație (scanată cu semnătura candidatului); 

o Fișa proiectului de diplomă (referatul de evaluare a 
coordonatorului lucrării , semnat de candidat și de cadrul 
didactic, scanat); 

Notă:   

 pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, sesiunea 

februarie 2021 absolvenții vor transmite actele necesare 

înscrierii de pe adresa de e-mail instituțională, într-un singur 

fișier, care să conțină cele 6 acte solicitate; 

 plata se va face în contul universității: 

Beneficiar UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV 

CUI: 4317754 Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX 

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV 

 detaliile privind plata trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 

următoarele informații: numele și prenumele studentului (exact ca 

în evidențele facultății) inițiala tatălui, CT (prescurtarea de la 

denumirea facultății noastre), licență zi, master, taxa finalizare 

studii. 

 

  

  


