APROBAT DECAN (semnătură)
Număr de înregistrare – data Facultatea de Științe Economice___________________________
CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ
Către, DECANUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE
A UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
Subsemnatul (a)1 ______________________________________________________________
posesor al CI seria ______ nr. ____având CNP_____________________________________________
fiul (fiica) lui ______________________şi _________________ născut (ă) la data de: anul _________
luna____________ziua________ localitatea_______________________judeţul__________________
domiciliat (ă) în localitatea_____________________________________________________________
strada_______________________________________nr._______judeţul_____________________
telefon___________________________e-mail__________________________________absolvent/ă
a/al promoției_____________forma de învățământ IF/ID solicit înscrierea la EXAMENUL DE
LICENȚĂ

organizat

în

cadrul

FACULTĂȚII

DE

ȘTIINȚE

ECONOMICE,

domeniul______________________________specializarea__________________________________
_________________________________________________________________________________
sesiunea (ziua, luna, anul) _____________________________ la proba sau probele:
Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
Prezentarea
și
susținerea
lucrării
de
licență
cu
TITLUL
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Coordonator științific __________________________________________ .
Menționez că depun 2 fotografii (identice) realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm la
ridicarea adeverinței de absolvire. De asemenea, anexez online un exemplar al lucrării de licenţă în format PDF și declar
pe propria răspundere faptul că lucrarea a fost elaborată de mine și este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor proprii
și pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate, conform normelor etice, în note şi în bibliografie.
Menţionez că lucrarea a fost elaborată fără nici un ajutor neautorizat şi că nicio parte a lucrării nu conţine texte publicate de
alţi autori, fără a fi citate conform normelor bibliografice şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a legii
privind drepturile de autor. Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă la nicio instituţie de învăţământ
superior în vederea obţinerii unui titlu universitar, grad/titlu ştiinţific ori didactic.

De asemenea, menţionez că am mai susţinut / nu am mai susţinut examenul de licenţă în
sesiunea luna____________________ anul _______ .
Menţiuni speciale1 ____________________________________.
Cetăţean al statului2 (doar pentru cetăţenii străini) _______________________________ .
Data_________________

Semnătura__________________

___________________
Numele, toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absolventului se vor scrie, obligatoriu, după
certificatul de naştere, citeţ, cu litere mare de tipar, respectând ordinea în care sunt înscrise în certificatul de naştere,
(exemplu : POP GH.I. DAN VICTOR IOAN). Dacă survin schimbări de nume prin căsătorie sau alte situaţii, acestea se
vor înscrie la rubrica Mențiuni speciale. Pentru cetățenii străini, așa cum este prevăzut în metodologia de școlarizare, se va
trece numele și prenumele din pașaport, atât în documentele de școlarizare cat și în actele de studii.
2
Se va completa numai de către absolvenţii cetăţeni străini.
1

