
 
FINALIZARE STUDII 2021 (LICENŢĂ / DISERTAŢIE) 

 
 
În perioada 28 iunie – 1 iulie între orele 9.00 – 16.00 fiecare student va veni personal la 
facultate (Corpul B al Universităţii din Piteşti, Str. Aleea Şcolii Normale nr. 7) pentru 
înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie) şi va aduce un dosar 
plic de carton cu următoarele documente: 
 
1. Cererea de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie – listat şi semnat în original 

(https://www.upit.ro/_document/112976/cerere_inscriere_licenta.doc) 
2. Lucrarea de licenţă/master listată şi copertată + suport electronic – CD în 2 

exemplare 
3. Formularul Alumni completat online şi generat de pe platforma SIIMADC 

(https://www.upit.ro/alumni/login) – listat şi semnat în original 
4. Fişa de lichidare generată de platforma SIIMADC (https://www.upit.ro/alumni/login) 

– listat şi semnat în original 
5. Dovada achitării taxei de susţinere a examenului de finalizare a studiilor (valabil 

pentru cei care studiază la cu taxă - 350 lei pentru promoţia curentă; 500 lei pentru 
studenţii care au absolvit şi nu au susţinut examenul de finalizare în termen de un an 
de la absolvire; 800 lei pentru studenţii care au absolvit şi nu au susţinut examenul de 
finalizare în termen de doi ani de la absolvire; 1100 pentru studenţii care au absolvit 
şi nu au susţinut examenul de finalizare în termen de trei ani de la absolvire) - în 
original 

6. Declaraţia de asumare a originalităţii – Anexa 2 – listată şi semnată în original 
(https://www.upit.ro/_document/112977/declaratie_licenta_disertatie.doc)  

7. Cerere eliberare adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă/disertaţie – listat şi 
semnat în original 
(https://www.upit.ro/_document/112978/cerere_eliberare_adeverinta_absolvire.doc) 

8. Declaraţie GDPR – listat şi semnat în original 
(https://www.upit.ro/_document/112979/declaratie_gdpr.pdf) 

9. Nota de informare GDPR – listat 
(https://www.upit.ro/_document/112980/nota_de_informare_gdpr.pdf) 

10. Raportul antiplagiat generat de sistemul SEMPLAG listat (doar paginile 1 şi 2). 
11. Copie după certificatul de naştere 
12. Copie după buletin/carte de identitate 
13. Două fotografii tip buletin 
 
Studenţii care nu au actele de studii, în original, în dosarul personal de la facultate vor 
mai pune în acest dosar: 

1. Actele de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă – pentru 
absolvenţii de licenţă / diploma de bacalaureat şi foaia matricolă + diploma de 
licenţă şi suplimentul de la licenţă - pentru absolvenţii de master 

  
Acest dosar va fi depus la facultate, respectându-se măsurile de distanţa socială şi 
protecţie împotriva pandemiei COVID 19 (MASCĂ ŞI MĂNUŞI).  


