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ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR/MASTERANZILOR ANULUI TERMINAL  

(IV IF/IFR – LICENȚĂ/ I - MASTER) 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 Studenți/masteranzi care vor promova examenul de licență/disertație planificat în 

sesiunea iulie 2021, au obligația depunerii următoarelor documente la Infocentrul Facultății de 

Drept:  

- Certificatul de căsătorie, cartea de identitate sau alte acte care modifică/completează numele 

absolventului (copie simplă); 

- Certificatul de naștere în cazul celor care si-au schimbat numele pe cale administrativă (copie 

simplă); 

- Pentru studenții/masteranzii străini copie pașaport și alte înscrisuri oficiale (traduse) care 

atesta starea civilă, eliberate de statul care a emis pașaportul; 

- Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4, pentru ciclul de 

licență și ciclul de master (doar promoțiile 2015, 2014, 2013, s.a.m.d.). Atenție - nu se va 

scrie numele și prenumele pe fotografii; 

- Plic A4 (în care vor fi puse ulterior fotografiile). 

 Documentele precizate mai sus se vor preda la Infocentrul Facultății de Drept la data la 

care absolvenții se vor prezenta la facultate în vederea preluării adeverințelor de 

absolvire/actelor de studii. 

 

Ref. FIȘA DE LICHIDARE: 

- Fișa de lichidare (care confirmă faptul că studentul și-a achitat datoriile avute la 

facultate/bibliotecă/social/cămin/financiar) va fi generată automat din Programul de 

Gestiune a studenților de către secretarul de la Infocentrul facultății; 

- Absolventul semnează fișa de lichidare în fața secretarului de la Infocentrul facultății în 

momentul preluării adeverinței de finalizare a studiilor de licență/master și a situației 

școlare pe ani de studii (doar absolvenții de la ciclul de licență), respectiv a documentelor 

depuse în original la dosar (Diploma de Bacalaureat/foaie matricolă/Diploma de licență); 

- În cazul absolvenților care figurează cu datorii la facultate, acestora li se va aduce la 

cunoștiință acest fapt, prin telefon/e-mail instituțional @e-uvt.ro . 

 

Ref. ELIBERAREA ADEVERINȚELOR/ACTELOR DE STUDII: 

- Având în vedere contextul epidemiologic existent, eliberarea actelor de studii se va face pe 

bază de programare online. Programările se vor face la intervale de timp corespunzătoare 

pentru a evita aglomerația. 

- Absolvenții vor avea la dispoziție un link, care va fi creat pentru programare în momentul în 

care adeverințele de absolvire vor fi semnate de către conducerea universității.  
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