
Înscrierea candidaților în vederea susținerii EXAMENULUI DE LICENȚĂ, 
se face în perioada 26.08.2019 - 28.08.2019, între orele 1000 – 1400 

 

Dosarul de înscriere la examenul de licență trebuie să cuprindă următoarele acte: 
1. Cerere de înscriere; ( față verso) 
2. Declarație pe propie răspundere privin prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare a 

examenului de licență ;( față verso) 
3. Certificat de naştere, în copie legalizată sau în copie simplă care a fost certificată „Conform cu originalul” de către o 

persoană autorizată din secretariatul facultății, în baza prezentării actului în original; 
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată sau în copie simplă care a fost certificată „Conform cu 

originalul” de către o persoană autorizată din secretariatul facultății, în baza prezentării actului în original; 
5. Carte identitate/pașaport, în copie 
6. Diplomă de bacalaureat – în copie legalizată sau în copie simplă care a fost certificată „Conform cu originalul” de 

către o persoană autorizată din secretariatul facultății, în baza prezentării actului în original; absolvenții altor 
promoții vor aduce copie legalizată 

7. 2 fotografii color recente, dimensiunea ¾, pe hârtie fotografică mată (nu mai veche de 3 luni); 
8. Chitanța de plată a taxei de examen (dacă este cazul)1) 

9. Copie a Scrisorii/Ordinului ministerului de resort de acceptare la studii sau a Atestatului de echivalare (dacă este 
cazul) 

10. Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență; 
11. Fișa lucrării de licență 
12. Lucrarea de licența (+ CD cu lucrare și prezentarea); CD in plic hartie; numele candidatlui pe CD);  

Documentele vor fi depuse la secretariat într-un dosar de CARTON plic, pe care se înscriu: 
-  Universitatea Transilvania din Brașov  

- Facultatea de Medicină 
-  Programul de studii 
- Numele şi prenumele absolventului;  
- Anul absolvirii/ Promoția 
- Sesiunea:   SEPTEMBRIE 2019 
1) În conformitate cu Motodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor unversitare, 

art.18,alin.5: “La înscriere, absolvenții care repetă examenul și absolvenții în regim cu taxă trebuie să prezinte 
chitanța de plată a taxei prevăzute de reglementările în vigoare. Absolvenții care au beneficiat de studii finanțate de la 
buget în perioada de școlarizare cel putin pe jumătate din durata normal/legală a studiilor programului absolvit sunt 
scutiți de taxă numai la participarea la prima sesiune de finalizare organizată după data absolvirii studiilor.” 

 
 


