Facultatea de Matematică și Informatică

Examen de Licență/Disertaţie – Sesiunea Septembrie 2017 (toate specializările)
Înscrierea candidatilor pentru examen se efectuează după următorul program:

Luni, 4 septembrie, orele 1200 – 1400, Sala AB1
Marţi, 5 septembrie, orele 1200 – 1500, Sala AB1
Acte necesare înscrierii la examenul de Licență:
- lucrarea de licența, legată prin spiralare sau cartonare (1 exemplar);
- CD cu aplicația și fisierul PDF al lucrării (funcțional și neparolat);
- lista cu cele 10 subiecte propuse de profesorul coordonator (semnată de către student și de către profesorul coordonator);
- declarație privind originalitatea lucrării (semnată de catre student și de către profesorul coordonator);
- referat de apreciere întocmit și semnat de către profesorul coordonator;
- original şi copie chitanță taxă de susținere 500 ron (pentru toti studenții, cu și fără taxă);
- copie dupa cartea de identitate;
- copie certificat de naștere;
- copie dupa certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- copie dupa fișa de lichidare (se ridică de la secretariat);
- fișa de înscriere (se completeaza la inscriere).

Acte necesare înscrierii la examenul de Disertaţie:
- lucrarea de disertaţie, legată prin spiralare sau cartonare (1 exemplar);
- CD cu aplicatia si fişierul PDF al lucrării, funcţional şi neparolat ;
- original şi copie chitanță taxă de susținere 500 ron (pentru toti studenții, cu și fără taxă);
- referatul de apreciere întocmit şi semnat de către profesorul coordinator;
- declarație privind originalitatea lucrării (se va semna de catre student si profesorul coordonator);
- copie dupa cartea de identitate;
- copie certificat de naștere;
- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
- copie după fişa de lichidare (se ridică de la secretariat);
- fişă de înscriere (se completează la inscriere).

Planificarea susținerilor va fi afișată la avizier și pe site.
Susținerile vor avea loc de data de 7 septembrie 2017.
Secretar comisie,
Lect. univ. dr. Cristina Sburlan

