
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport                                                                                                                                                                             

Afișat 27.07.2021 

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 

Sesiunea SEPTEMBRIE  2021 

1. Cerere înscriere tip (se descarcă de pe site sau de pe e-mail) 

2. Copie conformă cu originalul a diplomei de Bacalaureat și a foii matricole (anexate de secretariatul facultății) 

3. Copie xerox -  Certificat de Naştere – semnată de posesor 

4. Copie xerox  - Carte de identitate – semnată de posesor 

5. Copie xerox - Certificat căsătorie (unde este cazul) – semnată de posesor 

6. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3\4cm; 

7. raport soft anti-plagiat dat de îndrumătorul de licență (pagina cu numele studentului și titlul lucrării și pagina cu scorul 

total)  - eliberat și semnat de către îndrumătorul lucrării - 2 exemplare 

8. Pentru studenții cu taxă – copie după chitanța plătită la casieria  USV – 500 lei – taxă susținere examen de licență 

9. declarație olografă pe propria răspundere privind originalitatea lucrării (se descarcă de pe site sau de pe e-mail); 

10. formularul privind traseul socio-profesional (se descarcă de pe site sau de pe e-mail); 

11. Lucrarea de licență împreună cu referatul de apreciere (referatul de apreciere este dat de către îndrumătorul lucrării) 

12. CD conținând formatul electronic al lucrării 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE   DISERTAȚIE 

1.Cerere înscriere tip (se descarcă de pe site sau de pe e-mail) 

2.Copie conformă cu originalul a diplomei de Licență și a suplimentului la diplomă  (anexate de secretariatul facultății) 

3.Copie xerox -  Certificat de Naştere – semnată de posesor 

4.Copie xerox  - Carte de identitate – semnată de posesor 

5.Copie xerox - Certificat căsătorie (unde este cazul) – semnată de posesor 

6.raport soft anti-plagiat dat de îndrumătorul de licență (pagina cu numele studentului și titlul lucrării și pagina cu scorul 

total) - eliberat și semnat de către îndrumătorul lucrării - 2 exemplare 

7. Pentru studenții cu taxă – copie după chitanța plătită la casieria  USV – 500 lei – taxă susținere examen de disertație 

8.declarație olografă pe propria răspundere privind originalitatea lucrării (se descarcă de pe site sau de pe e-mail); 

9.formularul privind traseul socio-profesional (se descarcă de pe site sau de pe e-mail); 

         10.Lucrarea de disertație împreună cu referatul de apreciere (referatul de apreciere este dat de către îndrumătorul lucrării) 

       11. CD conținând formatul electronic al lucrării 

 

Perioada de înscriere: 

13 – 14 septembrie 2021 

interval orar 

11.00 – 13.00 

 

 


