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Toate Faculti!ile

- in atenlia domnilor Decani -

Referitor la prezentarea la examenul de licenla / diploma a studen{ilor din anii terminali, ciclul

Licenli, inclusiv anul Vl ArhitedurA, vi transmitem urmitoarele preciziri:

1. studenfii din anii terminali cu restanle la cel mult 2 discipline, promovate in
programarea a 4-a, excepfionali, se pot prezenta la examenul de licenfd / diplomd in

sesiunea din iunie 2022;

2. studenliidin aniiterminalicare au la data de 20 iunie 2022,maxim 2 discipline restante

din anii neterminali, discipline la care au fost prezenli la maxim 3 programiri ;i au

activitatea pe parcurs promovati, se pot prezenta la probele de verificare in sesiunea din vard

2022. Pentru disciplinele restante din semestrul ll, datele de prezentare vor fi cele fixate pentru

studenlii din anii neterminali, iar pentru disciplinele restante din semestrul I vor fi fixate,

impreuni cu titularul disciplinei, noi date. Aceste prezentiri vor fi in regim cu taxi, la tariful de

250 lei / disciplini. Daci in urma acestor prezentdri toate restanfele sunt promovate, studen[ii

se pot prezenta la examenul de licen!5 / diploma in sesiunea din septembrie 2022. Sesiunea

din septembrie pentru examenul de licenli / diploma este in regim cu taxi.
Prevederea nu se aplici studenlilor care au reziliati din contractul de studii pozilia

,,Examen de finalizare a studiilo/';
3. dacd in urma prezentirilor de la pct. 2 au rimas studenli cu restan!e, acettia se pot prezenta

in sesiunea din toamni a anului universitar curent, la datele fixate pentru studenlii din anii

neterminali daca disciplinele sunt din semestrul ll sau la noi date, fixate impreuni cu titularul
de disciplini, daci disciplinele sunt din semestrul l. Aceste prezentiri vor fi in regim cu taxi, la

tariful de 250 lei / disciplina. Daci in urma acestor prezentiri toate restanlele sunt promovate,

studenlii se pot prezenta la examenul de licenla / diploma in sesiunea din februarie 2023.
Sesiunea din februarie pentru examenul de licenla / diplomi este in regim de restanlA;

4. alte cazuri exceplionale vor fi rezolvate cu aprobarea Consiliului de Administrafie, la

propunerile conducerilor facultililor.

SECREIAR sEF UNTVERS|TATE

lno. Emiliana-Gabriela lELl"V
-\/

V

K##i''is

dfi{

FIorin DRAGAN

IES 14689/17.06.2022
Laura Mirică


