
În atenţia absolvenţilor  

Facultăţii de Comunicare și Relaţii Internaţionale,  

formele de învățământ : cu frecvenţă/zi și învățământ la distanță 
 

S u s ț i n e r e a  e x a m e n u l u i  d e  L i c e n ț ă  v a  a v e a  

l o c  î n  d a t a  d e 

 

26 FEBRUARIE 2020 
Programele de studii universitare de licență  

 Comunicare și Relații Publice (CRP)  

și 

Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)  
 

     Înscrieri , în perioada:  

10.02.2020 – 14.02.2020 
Documente necesare (dacă au fost eliberate și nu sunt depuse la dosar): 
 

1. LUCRARE DE LICENŢĂ  într-un singur exemplar, însoţită de o DECLARAȚIE a autorului lucrării 

(se descarcă de pe site-ul universității), REFERATUL SEMNAT DE CADRUL DIDACTIC 

ÎNDRUMĂTOR, prima pagină la raportul antiplagiat semnat de către cadrul didactic îndrumător și 

absolvent, precum și un CD cu lucrarea de licență în format Word și PDF; 

2. CARTE DE IDENTITATE (BULETIN DE IDENTITATE) – copie un exemplar; 

3. CERTIFICAT DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ – un exemplar;                      

3.  CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE sau orice alt act ce atestă schimbări de nume – copie legalizată, un     

exemplar – daca este cazul;  

4. DIPLOMA DE BACALAUREAT  -  în original;  

5. 3 FOTOGRAFII 3/4  -  în plic; 

6.   SUPLIMENTUL  LA DIPLOMĂ  original,  două exemplare (se eliberează de către secretariat); 

7.  CERERE DE ÎNSCRIERE (formularul se procură de la secretariat sau se descracă de pe site-ul   

universității); 

8.   Formular registru de evidență absolvenți (se descarcă de pe site-ul universității); 

9.   CHITANŢA doveditoare a plăţii taxei de participare la licenţă;  

10. FIȘĂ LICHIDARE (se descarcă de pe site-ul universității, semnată și ștampilată de casierie şi  

bibliotecă). 

 

Absolvenții care nu au susținut examenul de licență sau care au mai susținut examenul de licență și au 

fost respinși sau retrași, se vor putea înscrie dacă lucrarea de licență este actualizată, referatul este 

revăzut și semnat în anul curent și își actualizează dosarul de înscriere cu actele anexate mai sus. 

 

DECANATUL FACULTĂŢII DE COMUNICARE ȘI RELAŢII  INTERNAŢIONALE 
 


