
EXAMEN LICENŢĂ/DISERTAȚIE /ABSOLVIRE 
SESIUNEA IANUARIE –FEBRUARIE 2023 

 
 
Înscrieri :        25-27 ianuarie 2023    
             
Program Secretariat:   Luni-Joi:    13:00-15:00          
    Vineri             9:00 – 11:00 
 
Susținere examen:            februarie 2023 
 
 
DOCUMENTE NECESARE: 

- absolvenți studii universitare de licență 

- Diploma de bacalaureat - copie; 
- 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4( scris numele absolventului pe verso); 
- Certificatul de naștere - copie; 
- Certificatul de căsătorie - copie (unde este cazul); 
- Copie CI/pașaport (dacă este cazul); 
- Declarația pe propria răspundere cu privire la întocmirea lucrării de licenţă  (anexată în lucrare) - descarca; 
- Lucrarea de licență tipărită, referatul coordonatorului științific (anexat în lucrare) - descarca și CD  pe care se inscripționează lucrarea 
în format pdf. read-only (lipit pe coperta de la finalul lucrării); 
- Formular privind colectarea datelor de contact, imprimat și semnat. Formularul privind colectarea datelor de contact ale absolvenților, 
se completează online la adresa http://absolventi.unibuc.ro/; 
- chitanta taxa susținere examen – dacă este cazul - (100 lei/probă – pentru a treia prezentare; taxa se achită în cont BCR deschis la 
sector 5: RO51RNCB0076010452620069);* 
- Fișă înscriere –original - descarca; 
- Fișa de lichidare (completată la toate rubricile de către absolvenții promoțiilor anterioare anului 2022) – original - descarca. 
 

*Absolvenții programului de studii universitare de licență PIPP - ID vor achita taxa de susținere examen – (dacă este cazul) - în contul Direcției ID-IFR - 
CREDIS deschis la BCR SECTOR 5: RO86RNCB0076010452620312. 
 

https://drive.google.com/file/d/15BsOO9wu4yBOXbwuxWNlDPmbNbHAwRHH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MXBk-AIom_ntELBV2govQ-Q2i0cHMD_5/view?usp=share_link
https://formular.questionpro.com/
https://drive.google.com/file/d/1wtG81oze-NVmwlEPM3LkvcHIaTvaprdt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1N9S9jDCHLK_DA8CRZBojvFbc_hWHs034/view?usp=share_link


 

- absolvenți studii universitare de masterat 

- Diploma de licență - copie; 
- Diploma de bacalaureat - copie; 
- Certificatul de naștere - copie; 
- Certificatul de căsătorie - copie (unde este cazul); 
- Copie CI/pașaport (dacă este cazul); 
- Declarația pe propria răspundere cu privire la întocmirea lucrării de disertație  (anexată în lucrare) - descarca; 
- Lucrarea de disertație tipărită, referatul coordonatorului științific (anexat în lucrare) - descarca și CD  pe care se inscripționează lucrarea 

în format pdf. read-only (lipit pe coperta de la finalul lucrării);  
- Formular privind colectarea datelor de contact, imprimat și semnat. Formularul privind colectarea datelor de contact ale absolvenților, se 

completează online la adresa http://absolventi.unibuc.ro/; 
- chitanta taxa susținere examen – dacă este cazul - (100 lei/probă – pentru a treia prezentare; taxa se achită în cont BCR deschis la sector 

5: RO51RNCB0076010452620069;)* 
- Fișă înscriere –original - descarca; 
- Fișa de lichidare (completată la toate rubricile de către absolvenții promoțiilor anterioare anului 2022) – original - descarca. 

 

*Absolvenții programului de studii universitare de master Management educațional - IFR vor achita taxa de susținere examen – (dacă este 
cazul) -în contul Direcției ID-IFR - CREDIS deschis la BCR SECTOR 5: RO86RNCB0076010452620312. 

- absolvenți conversie profesională – PIPP (ID) 

- Diploma de bacalaureat - copie; 
- Diploma de licență - copie; 
- Certificatul de naștere - copie; 
- Certificatul de căsătorie - copie (unde este cazul); 
- Copie CI; 
- Declarația pe propria răspundere cu privire la întocmirea portofoliul de absolvire (anexată în lucrare) - descarca; 
- Portofoliul de absolvire tipărit; 
- Formular privind colectarea datelor de contact, imprimat și semnat. Formularul privind colectarea datelor de contact ale absolvenților, se 

completează online la adresa http://absolventi.unibuc.ro/; 
- chitanta taxa susținere examen – dacă este cazul - (100 lei/probă – pentru a treia prezentare; taxa se achită în cont BCR deschis la sector 

5: RO51RNCB0076010452620069); 
- Fișă înscriere –original - descarca; 
- Fișa de lichidare (completată la bibliotecă) – original - descarca. 

https://drive.google.com/file/d/15BsOO9wu4yBOXbwuxWNlDPmbNbHAwRHH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MXBk-AIom_ntELBV2govQ-Q2i0cHMD_5/view?usp=share_link
https://formular.questionpro.com/
https://drive.google.com/file/d/1wtG81oze-NVmwlEPM3LkvcHIaTvaprdt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1N9S9jDCHLK_DA8CRZBojvFbc_hWHs034/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15BsOO9wu4yBOXbwuxWNlDPmbNbHAwRHH/view?usp=share_link
https://formular.questionpro.com/
https://drive.google.com/file/d/1wtG81oze-NVmwlEPM3LkvcHIaTvaprdt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1N9S9jDCHLK_DA8CRZBojvFbc_hWHs034/view?usp=share_link

