Examene de finalizare studii Licență şi Masterat
Sesiunea Februarie 2021

Înscrierile candidaților pentru examenul de licență/disertație în sesiunea
Februarie 2021 se face în perioada 15-19 februarie 2021 la secretariatul facultății.
În vederea înscrierii la examenul de absolvire studenții trebuie să:
-

aibă activitatea școlară încheiată
își achite datoriile financiare și materiale către facultate/universitate
studenții străini – trebuie să aibă depuse la secretariat documentele de studii în
original, traducerea legalizată a acestora și respectiv să achite taxele de studii.

Înscrierea la examenul de finalizare studii de licență/master se face prin trimiterea
pe adresa secretariat@chimie.upb.ro, a următoarelor documente:
- Cerere de înscriere la examenul de licență/disertație
- Declarație de originalitate
- Fișa de lichidare (se întocmește de către secretariat si parcurge următorul
circuit) în condițiile pandemiei COVID-19 nu este necesar ca studenții să completeze
fișa de lichidare; Serviciile administrative din UPB trimit la Facultăți listele cu studenții
care nu pot face lichidarea (fie ca au cărți de predat la Bibliotecă, fie sume de achitat
la serviciul social sau contabil); în condițiile în care studenții nu pot face lichidarea ca
urmare a situațiilor menționate pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a
studiilor trebuie să achite sumele restante.
- Chestionar privind angajabilitatea - acest chestionar trebuie să fie completat de
fiecare absolvent, în contul personal de pe platforma https://studenti.pub.ro/, fiind
parte din dosarul de înscriere la examenul de susținere a examenului de finalizare a
studiilor. Certificatul obținut după completarea on-line a chestionarului se transmite.
- Copie după cartea de identitate
Documentele trebuie să fie completate, semnate și transmise în format pdf pe
adresa de email mai sus menționată.
Examenele de absolvire se vor desfășura în perioada 1-5 Martie 2021 în platforma
Microsoft Teams.
Detalii suplimentare privind programul de desfășurare a examenelor de
finalizare a studiilor (ziua/ora) vor fi anunțate începând cu data de 20 februarie
2021, pe website-ul facultății.

