
EXAMEN DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2022

PROBA 1 ( SCRIS ) -   11   IULIE  2022 - ora 10.00-12.00  

PROBA 2 (LUCRAREA DE LICENŢĂ) -  14 IULIE  2022 - ora 10.00

VALABIL PENTRU STUDENŢII CARE AU TOATE EXAMENELE 
PROMOVATE ŞI TAXELE DE ŞCOLARIZARE ACHITATE

ÎNSCRIERI:

22.06.2022 - 05.07.2022 între orele 14.00-16.00,  la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU LICENŢĂ TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

- cerere tip de înscriere;
- diploma de bacalaureat (original şi 1 copie legalizată/conform cu originalul);
- lucrarea de licenţă (1 exemplar din lucrare), cu referatul conducatorului ştiinţific, 

care propune o notă;
- certificat de naştere - copie legalizată/ conform cu originalul;
- certificat de căsătorie ( doamnele ) - copie legalizată/ conform cu originalul;
- copie xerox B.I. sau C.I.;
- 3 fotografii color tip buletin;
- chitanţa de plată a taxei de coordonare lucrare licenţă (200 RON) însoţită de cererea 

de coodonare semnată de către cadrul didactic;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere  (100 RON );
- chitanţa de plată a taxei de examen   (1000 RON ).



PROBA I se desfaşoară între orele  10.00 - 12.00,  fiind organizată sub forma de
test  grilă.
          Candidaţii care  participă la examenul de licenţă sunt obligaţi să folosească
pix sau stilou de culoare albastră. Sc  rierea tezei cu orice alte culori va atrage după  
sine anularea acesteia.

         Prezentarea la sala programată se va face la ora  9.00, iar accesul în sală  va fi
numai  pe baza buletinului de identitate.

         Un examen de licenţă este promovat dacă ambele probe sunt susţinute şi
promovate  în  aceeasi  sesiune.  Nepromovarea  Probei  I  nu  permite  candidatului
prezentarea  la  Proba  a-II-a.  Nepromovarea  Probei  a-II-a  anulează  rezultatele
obţinute la Proba I, iar examenul va fi repetat, integral, într-o sesiune ulterioară.

         Rezultatul Probei  I  se va afişa pe data  de  11.07.2022 -  ora 16.00.
         Contestaţiile  se  vor  primi  la  secretariatul  Facultăţii   pînă pe  data  de
12.07.2022 - ora 14.00,  iar rezultatul  se va afişa pe data de  13.07.2022 - ora  12.00. 
         


