LICENŢĂ 2019
Data susţinerii examenului de finalizare studii pentru specializările:
Română-Engleză
Română-Franceză
Engleză-Franceză
Engleză-Germană
Engleză-Spaniolă
Limbi Moderne Aplicate

27 iunie 2019
27 iunie 2019
27 iunie 2019
27 iunie 2019
27 iunie 2019
1 iulie 2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII (depunerea dosarelor de licență): 18 - 25.06.2019

DISERTAŢIE 2019
Data susţinerii examenului de finalizare studii pentru specializările:
Tendințe actuale ale limbii și literaturii române
28 iunie 2019
Traductologie – limba engleză / limba franceză
28 iunie 2019
Limbaje specializate și traducere asistată de calculator
4 iulie 2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII (depunerea dosarelor de disertație):
18 - 25.06.2019 - Tendințe actuale ale limbii și literaturii române, Traductologie – limba engleză / limba franceză
24.06. – 2.07.2019 - Limbaje specializate și traducere asistată de calculator

Pentru efectuarea înscrierii sunt necesare următoarele acte:











Fişă de lichidare;
Două fotografii 3/4;
Copie după BI/CI;
Copie după CN;
Cerere tip pentru înscrierea la examenul de finalizare studii - Anexa 1;
Declaraţia privind originalitatea lucrării de licenţă – Anexa 2 ;
Lucrarea de Licenţă/Disertaţie – un exemplar; Lucrarea de Licenţă/Disertaţie se va aduce şi pe suport electronic (CD);
Referatul de analiză și apreciere a lucrării întocmit de profesorul coordonator, care va conține calificativul Admis/Respins.
Formularul ALUMNI completat – Anexa 8 (se completează on-line la adresa www.upit.ro – secțiunea ALUMNI);
Chitanţa de plată a taxei de Licenţă/Disertaţie (300 RON pentru studenţii de la forma de învăţământ CU TAXĂ , 400 pentru studenții
care nu au susținut examenul de finalizare în termen de un an de la absolvire; 700 pentru studenții care nu au susținut examenul de
finalizare în termen de doi ani de la absolvire; 1000 pentru studenții care nu au susținut examenul de finalizare în termen de trei ani
de la absolvire );
 Actele de studii în original + copii (dacă nu se află în dosarul de la secretariat)+ copii:
- DIPLOMA DE BACALAUREAT, FOAIA MATRICOLA LICEU (dacă nu se află în dosarul de la secretariat): - pentru cei care se
înscriu la licenţă;
- DIPLOMA DE BACALAUREAT, FOAIA MATRICOLA LICEU, DIPLOMA DE LICENŢĂ, SUPLIMENT LA LICENŢĂ (dacă nu se află
în dosarul de la secretariat): – pentru cei care se înscriu la disertaţie.

