UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI
ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR
DISERTAŢIE
SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022
-

29 – 30 AUGUST 2022 ÎNTRE ORELE 10,00 – 15,00
SE FAC ÎNSCRIERI PENTRU EXAMENUL DE DISERTAŢIE
SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI.

LA

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCRIERE;
- CERERE DE ÎNSCRIERE avizată de către coordonatorul lucrării (cererea se completează la
secretariat în momentul încrierii)
- CARTE/BULETIN DE IDENTITATE, în original și copie
- CERTIFICAT DE NAȘTERE, în original și copie;
- CERTIFICAT 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
sau sunt din alte promoții ( peste 2 ani).
- LUCRAREA SCRISĂ DE DISERTAȚIE (conţinând prezentarea teoretică şi documentarea
completă a lucrării practice de 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” de către îndrumătorul lucrării,
care va conţine lucrarea integrală (text şi imagini) în format pdf
TAXA SE POATE ACHITA:
1. În CONTUL DE TREZORERIE:
TITULAR CONT: Universitatea Nationala de Arte C.U.I./ C.I.F. 4602033
TAXE SCOLARE
RO35TREZ70120F330500XXXX
Deschis la TREZORERIA STATULUI SECTOR 1
SAU
2. La GHISEELE BCR: TAXELE SCOLARE se vor plati in numerar la: orice
sucursală/agenție BCR - Banca Comerciala Romana in Cont IBAN:
RO06RNCB0072039062550016
3. Pentru contabilizarea si evidenta corecta a sumelor încasate prin institutiile bancare a
studenților școlarizați cu taxă (lei) la învățământul de zi, se impune ca în momentul
efectuării fiecărei plăți, să fie declarate corect următoarele date:
• Nume, prenume student - Numele complet
• CNP student
• Tip studii - Licență; Master; Doctorat; DPPD
• An studii - I; II; III; IV; V; prelungire
• Program studii / secție - Se mentioneaza in clar, Programul de studii/sectia la care este inscris
studentul • Tip taxă Dupa efectuarea plății, se va depune la secretariatul facultății chitanța doveditoare.

DECANAT ITA,

