
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie  

 

 
CALENDARUL  

REPARTIZĂRII TEMELOR DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE  
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 

 

Activităţi Responsabil(i) Termen limită  

Repartizarea numărului de teme de 
licenţă/disertaţie pe cadre didactice 

Directorul departamentului FCE 18 mai 2018 

Discutarea şi aprobarea în şedinţa 
DFCE a repartizării numărului de 
teme de licenţă/disertaţie pentru 
fiecare cadru didactic si program de 
studio  

Membrii departamentului FCE 23 mai 2018 

Transmiterea către responsabilii 
ECTS a propunerilor de teme  

Cadrele didactice coordonatoare  6 iunie 2018 

Analiza temelor propuse pentru a 
corespunde profilului programului de 
studii 

Directorul departamentului + 
responsabili ECTS 

11 iunie 2018 

Reformularea temelor respinse  Cadrele didactice coordonatoare  13 iunie 2018 

Analiza şi avizarea temelor în şedinţa 
DFCE 

Membrii departamentului FCE 14 iunie 2018 

Afişarea temelor pentru fiecare 
program pe site-ul FSED 

Responsabilii ECTS  + 
responsabil site FSED 

15 iunie 2018 

Transmiterea temelor de îndrumătorii 
de an către studenți 

Responsabilii ECTS  + 
îndrumătorii de an 

15 iunie 2018 

 

 

 

Director department, 

Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC 
 

 

 



Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie  

 

 
CALENDARUL  

ALEGERII TEMELOR DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE  
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 

 

Activităţi Responsabil(i) Perioadă sau 
termen limită  

Vizualizarea listelor cu teme de către 
studenţi / masteranzi, consultarea cu 
cadrele didactice şi alegerea unei teme 

Studenţi + cadre didactice 
coordonatoare + îndrumător de 
an 

15.06 – 27.07 

Completarea, semnarea şi predarea la 
secretariatul FSED a Cererii tip de 
atribuire a lucrării de licenţă / disertaţie 
(Anexa 2) 

Studenţi + cadre didactice 
coordonatoare  + director 
departament 

18.06-27.07 

Reorientarea studenţilor / masteranzilor 
care nu au reuşit să aleagă o temă în etapa 
precedentă 

Studenţi + îndrumător de an + 
responsabil ECTS 

03.09-28.09 

Eventuala schimbare (o singură dată) a 
titlului sau a coordonatorului lucrării de 
licenţă / disertaţie printr-o nouă cerere 
(Anexa 3) 

Studenţi + cadre didactice 
coordonatoare  + director 
departament 

31.10 

 

Director department, 

Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC 
 

 

 

 

 


