
DOCUMENTE NECESARE  ÎNSCRIERII

LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII 2017

Art.5. (1) Documentele necesare înscrierii absolvenţilor la examenul de diplomă sunt
următoarele:
- cerere de înscriere adresată Decanului şi având conţinutul din Anexa 2 (F1-REG-75-

03) a prezentei metodologii;
- fişa de lichidare (formular tip care se ridică de la secretariatul facultăţii sau de pe

site-ul  facultății) listată fata verso si completată ;
- 2 fotografii ¾ color;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere la examenul de diplomă (200 lei), numai pentru

absolvenţii care au urmat studiile în regim cu taxă;
- formularul ALUMNI completat on-line la adresa www.upit.ro - secțiunea ALUMNI

și listat (secretariatul va realiza verificarea formularului pe bază de CNP)
- diploma de bacalaureat (original) și copie simpla
- foaia matricolă (original) si copie simpla
- certificatul de naştere (original sau copie legalizata);
- copie după cartea de identitate;
- cerere pentru eliberarea Adeverinţei de absolvire (formular tip care se ridică de la

secretariatul facultăţii sau de pe site –ul  facultății.

INSCRIERERILE   PENTRU PROGRAMELE DE STUDII AR, TCM , ITT SI IEI SE VOR FACE  ÎN
ZILELE DE 18.07.2017 ÎNTRE ORELE 9.00- 16.00 SI 19 .07.2017 INTRE ORELE 10.00- 18.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.6. (1) Documentele necesare înscrierii absolvenţilor la examenul de disertaţie sunt
următoarele:
- cerere de înscriere adresată Decanului şi având conţinutul din Anexa 2 (F1-REG-75-

03) a prezentei metodologii;
- fişa de lichidare (formular tip care se ridică de la secretariatul facultăţii) completată;
- 2 fotografii ¾ color;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere la examenul de disertaţie (200 lei), numai pentru

absolvenţii care au urmat studiile în regim cu taxă;
- formularul ALUMNI completat on-line la adresa www.upit.ro - secțiunea ALUMNI

și listat (secretariatul va realiza verificarea formularului pe bază de CNP)
- diploma de bacalaureat (original);
- foaia matricolă (original);
- diploma de licenţă (original);
- suplimentul la diploma de licenţă (original);
- certificatul de naştere (original sau copie legalizata)
- copie după cartea de identitate;
- cerere pentru eliberarea Adeverinţei de absolvire (formular tip care se ridică de la

secretariatul facultăţii.

ÎNSCRIEREILE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER SE FAC ÎN SECRETARIAT DUPĂ CUM URMEAZĂ:
- IAMD 17.07.2017 INTRE ORELE 8 -16,00
- IMFP 18.07.2017 ÎNTRE ORELE 9.00- 16.00 SI 19 .07.2017 INTRE ORELE 10.00- 18.00
-CMPA  20.07.2017 INTRE ORELE 10.00- 18.00


