
 

 

INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA SI DISERTATIE  
SESIUNEA FEBRUARIE 2021 

 
Toti absolventii din promotii anterioare care doresc sustinerea examenelor de finalizare a 
studiilor in sesiunea FEBRUARIE 2021, sunt rugati sa verifice daca se pot conecta la platforma 
de elearning. Daca au probleme de conectare, pot solicita  prin Formularul de crearea / 
reactivarea contului institutional (care presupune si crearea contului pe platforma de elearning). 
Formularul de crearea / reactivarea contului institutional insotit de o copie a actului de 
identitate va fi trimis de pe adresa de email personala catre adresele de email mentionate la 
finalul prezentului anunt. 
Pentru formular accesati urmatorul link: 
https://medicina.unitbv.ro/ro/studenti/licenta-si-disertatie.html 
 
 
Inscrierile pentru sesiunea februarie 2021 se vor face online in perioada 21-22 ianuarie 2021  
de pe adresa institutionala a studentului (ex: prenume.nume@student.unitbv.ro). 
 
Actele pentru inscriere vor fi urmatoarele: 

- cerere tip de inscriere (semnata si scanata) 
- copie certificat de nastere (faceți copie, scrieți conform cu originalul și semnați) 
- copie certificat de casatorie daca e cazul (faceți copie, scrieți conform cu originalul și 

semnați) 
- copie act de identitate 
- copie (fata – verso) diploma de bacalaureat (faceți copie, scrieți conform cu originalul și 

semnați și pe pagina 1 și pe pagina 2) 
- declaratie pe propria raspundere privind originalitatea lucrarii (scanata cu semnatura 

candidatului) 
- consimtamantul candidatului cu privire la inregistrarea evaluarii online (semnat si 

scanat) 
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- informare consimtamant prelucrare date 
- pentru disertatie copie (fata – verso) diploma de licenta si Suplimentul la diploma de 

licenta (faceți copie, scrieți conform cu originalul și semnați pe toate paginile) 
- dovada de plata a taxei de examen – 100 lei 

 
Taxa de înscriere se va plăti prin transfer bancar: 
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV 
CIF: 4317754 
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX 
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 
 Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și 
informații : 

Numele și prenumele absolventului cu inițiala tatălui (exact așa cum a fost înmatriculat), 
facultatea si pentru ce se achită aceasta taxă. (Ex de completare: Popescu I. Ana/MD/taxa 
ex.licență) 
 
Toate documentele se trimit în format pdf (nu jpg). 
 
Mesajul prin care veti trimite documentele va fi denumit astfel: 
Numele si prenumele absolventului_sigla programului de studii_sigla facultatii_promotia 
EX: Popescu A. Vasile_AMG_MED_2021 
 
Mesajele vor fi trimise pe programe de studii dupa cum urmeaza: 
MD – marcelaparaschiv@unitbv.ro 
BFKT, MSPPS, MSIP – delia.ciolan@unitbv.ro 
LC – marius.angelescu@unitbv.ro 
AMG – f-med@unitbv.ro 
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