ANUNȚ
Înscrierile absolventilor la examenul de finalizare a studiilor universitare de
LICENȚĂ/MASTER și depunerea lucrării se fac în perioada 20 – 24 iunie 2022. între
orele 10.00 – 14.00 la secretariatul Facultății de Arte Decorative și Design după
următorul program:
Luni 20 iunie 2022
• Artă murală LICENȚĂ și MASTER orele 10-12;
• Arte Textile, LICENȚĂ și MASTER orele 12-14;
Marti 21 iunie 2022
• Modă, LICENȚĂ orele 10.00-13.00;
• Modă, MASTER orele 13.00-14.00;
Miercuri 22 iunie 2022
• C.S.M. LICENȚĂ orele 10.00-11.30;
• C.S.M. MASTER orele 11.30-12.30;
• MASTER DOCV + DISP orele 12.30-14.00;
Joi 23 iunie 2022
• Design LICENȚĂ orele 10.00-13.00;
• Scenografie LICENȚĂ și MASTER orele 13.00-14.00;
Vineri 24 iunie 2022 orele 9.00 – 12.00 - absolvenţii tuturor specializărilor care
din motive bine întemeiate nu s-au prezentat la orele si ziua stabilita inițial.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNCRIERE:
- CERERE DE ÎNSCRIERE avizată de către coordonatorul lucrării
- 2 FOTOGRAFII COLOR TIP ¾, pe hârtie fotografică ( doar pentru licență);
- CARTE/BULETIN DE IDENTITATE, în original și copie;
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie;

- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în original și copie (dacă este cazul);
- CHITANŢA TAXĂ DE ÎNSCRIERE (1.000 de lei), pentru cei care au studiat în
regim cu taxă ultimul an sau sunt din alte promoții ( peste 2 ani).
- LUCRAREA SCRISĂ DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE (conţinând prezentarea
teoretică şi documentarea completă a lucrării practice de licenţă/disertație) în format A4
legat (1 exemplar), însoţită obligatoriu de referatul coordonatorului lucrării. Referatul va
cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare;
- CD/DVD pentru banca de date a Facultăţii, cu marca ”AVIZAT” si semnat de
către îndrumătorul lucrării care va conţine lucrarea integrală (text şi imagini) în format
pdf.

Studenții care au studiat cu taxă vor plăti examenul de licență/disertație în cuantum la
1000 lei în orice sucursala/agenție BCR - Banca Comercială Română sau prin
virament bancar/internet banking în Contul IBAN: RO06RNCB0072039062550016
Pentru contabilizarea și evidența corectă a sumelor încasate prin instituțiile bancare a
studenților școlarizați cu taxa (lei) la învățământul de zi, se impune ca în momentul
efectuării fiecarei plăți, să fie declarate corect următoarele date:
•
•
•
•
•
•

Nume, prenume student - Numele complet
CNP student
Tip studii – Licență; Master;
An studii – III licență; II master
Program studii / secție - Se menționează în clar, Programul de studii/secția la care
este înscris studentul
Tip taxa - taxa finalizare studii.

DECANAT FADD,

