
 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE DREPT 

Blvd.  Eroi lor 9A,  300575,  Timişoara,  România  
Tel/Fax:  +40-(0)256-592.400 (442)  

Email:  drept@e-uvt. ro  
www.drept.uvt. ro  

.  

           Afisat, 31.07.2020 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE 
Sesiunea 10 septembrie 2020 

 

Înscrierea absolvenților la examenul de disertație se va face în baza unei cereri transmisă 

online către secretariatul Facultății de Drept. 

 
 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE: 

- Pentru absolvenţii anului I în anul univ. 2019-2020, aflați pe locurile subvenționate de la bugetul de stat / 

în regim cu taxă, precum și pentru absolvenții anului I cu prelungire în anul universitar 2019-2020 (cu 

respectarea planului de învățământ aferent promoției 2018-2019, prezentarea la examen se face în regim 

fără taxă, în baza cererii de înscriere. 

- Pentru absolvenții care nu au susţinut examenul de disertație în sesiunea aferentă promoţiei lor, prezentarea 

la examen se face în regim cu taxă (300 lei), în baza cererii de înscriere.  

- Pentru a putea participa la examenul de disertație, absolvenții mai sus menționați trebuie să îndeplinească 

condițiile pentru susținerea publică a lucrării de disertație (verificarea finală pe platforma Turnitin, 

raportul final de similaritate). 

- Platforma de verificare a similarității lucrărilor de disertație este accesibilă studenților până în 03.09.2020, 

ora 23:59. După această dată, studenții nu mai pot încărca lucrările de disertație și nu mai pot opera alte 

modificări. 

 

 MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERII DE ÎNSCRIERE: 
Absolvenții vor transmite cererea de înscriere pe email la secretariatul de an către diana.pop@e-uvt.ro. 

 

 DATA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA CERERII DE ÎNSCRIERE: 

În cazul absolvenților care au promovat toate examenele conform planului de învăţământ, cererile de 

înscriere se vor transmite până cel târziu 01.09.2020, ora 14:00. Ceilalţi studenți se vor înscrie la examenul 

de disertație în măsura promovării examenelor, până cel târziu în data de 8.09.2020, ora 14. 

 

Absolvenții pot trimite cererile de înscriere și/sau dovada plății taxei doar de pe adresele instituționale, 

@e-uvt.ro. 

 

 MODALITATEA DE ACHITARE A TAXEI DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE: 

Absolvenții care nu au sustinut examenul de disertație în sesiunea aferentă promoției, pot achita taxa online 

în StudentWeb sau în modalitățile alternative prevăzute în următorul link: 

https://www.uvt.ro/upload/pdf/plata-online-complet.pdf, sau, în mod excepțional, la casieria facultății (între 

orele 1200-1400). Absolvenții care nu achită taxa de examinare prin StudentWeb, au obligația să transmită 

către secretarul de an, alături de cererea de înscriere, și dovada plății taxei de examinare (O.P.), până în data 

de 08.09.2020, ora 14:00. 

 

Formularul cererii de înscriere îl găsiți la următorul link: https://drept.uvt.ro/cereri-si-formulare-tipizate.html 
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