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Afisat 24.06.2022 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR MASTERANZI 
CARE SE VOR ÎNSCRIE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE  

ÎN SESIUNILE IULIE-SEPTEMBRIE 2022 
- Completare dosar absolvent - 

Pentru înscrierea la examenul de disertație absolvenții studiilor universitare de 

masterat au obligația să depună la dosar Diploma de licență sau echivalentă cu aceasta.  

Absolvenții care au dosarele incomplete,  vor depune/transmite actele de studii, după 

cum urmează: 

- absolvenții care au ocupat un loc bugetat în anul univ. 2021-2022, se vor prezenta 

cu actele de studii în original la Infocentrul Facultății de Drept, (cam. 49, et. II), până cel 

târziu la data de 04.07.2022, ora 1400. 

- absolvenții care au ocupat un loc cu taxă în anul univ. 2021-2022, vor transmite 

actele de studii online (doar de pe adresele instituționale, @e-uvt.ro .), scanate în format 

PDF, către Infocentrul Facultății de Drept la claudia.nemes@e-uvt.ro, sau, în mod 

excepțional, se vor prezenta cu actele de studii la Infocentrul Facultății de Drept (cam. 49, 

et. II), până cel târziu la data de 04.07.2022, ora 1400. 
          _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Ridicare acte de studii de la UVT - 
 

Biroul de Eliberări Acte Studii din cadrul UVT (Bvd. Vasile Parvan nr. 4, etaj 1, 

camera 153 B) eliberează acte de studii pentru absolvenții studiilor universitare de licență 

- promoția 2021, doar pe bază de programare online.  
În vederea programării ridicării diplomelor de licență, vă rugăm să accesați următorul link:  

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UU1LaGNFeWo5RTdUfGRlZ

mF1bHR8ODg2YTlhNGQ3ZWYxMzllMTQ0MDk2Mjk2MGY3ODkxZWQ 
- Accesați link-ul, căutați interval disponibil; 

Pentru efectuarea programării în intervalul orar DISPONIBIL completati astfel:  

- la rubrica CE - ștergeți disponibil și adăugați numele și prenumele cu inițiala tatălui (conform 

certificatului de naștere); 

- la rubrica DESCRIERE - completați tipul actului de studii pe care doriți să îl ridicați, anul absolvirii, 

facultatea și programul de studiu; 

- după completarea acestor date accesați SALVAȚI. 

- în vederea ridicării vă rugăm să vă prezentați cu acceptul primit de la google calendar, pe accept 

trebuie să fie trecut DA/ numele și prenumele și ora programării.  

- informații suplimentare gasiți accesând https://actestudii.uvt.ro/ 
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