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Facultatea de St iinte Economice

Decanat                         
  

AA  NN  UU  NN  ŢŢ  
 

În atenţia absolvenţilor ciclului I – Studii universitare de licenţă 
 

SE VA ORGANIZA EXAMEN DE LICENŢĂ  
 

pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice,  
 

Domeniul: FINANŢE  
 

Programul de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI   
 

ÎN PERIOADA 23 – 24 SEPTEMBRIE 2020 
 

1Se pot prezenta pentru examenul de licenţă şi absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2020, 
Specializarea/Programul de studiu: Finanţe şi Bănci/Finanţe şi Contabilitate. 

 
2Se pot prezenta pentru examenul de licenţă şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ 

superior acreditate care vor să susţină examenul de licenţă în cadrul UED Lugoj. 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:   09 – 10  SEPTEMBRIE 2020 

 
 

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: 
 

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Mod de susţinere: oral 

 
                      

NOTĂ: 
LUCRĂRILE DE LICENŢĂ VOR FI VERIFICATE CU PROGRAMUL ANTIPLAGIAT. 
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Acte necesare înscrierii:  

1. Cerere tip de înscriere (se ridică de la secretariatul facultăţii la înscriere); 
2. Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original şi copie xerox (nu se admit 

excepţii); 

3. Supliment la diplomă (situație de studii), foaie matricolă original și copie xerox ; 
4. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională; 
5. Adeverinţă de absolvire a facultăţii (numai pentru absolvenţii care provin de la alte 

universităţi); 
6. Certificat de naştere, în original şi copie xerox; 
7. Certificat de căsătorie, în original şi copie xerox – unde este cazul; 
8. Act de identitate (carte/buletin de identitate sau paşaport), în original şi copie xerox; 
9. Două poze color – dimensiunea 3/4 cm (ţinută decentă; să nu fie executate la minut sau 

listate la imprimantă, pe calculator); 
10.  Fişă de lichidare (numai pentru absolvenţii proprii) – se ridică de la secretariatul  facultăţii; 
11.  Chitanţa de plată a taxei de licenţă (taxa se achită la casieria ued); 
12.  Lucrarea de licenţă, în 1 (un) exemplar, însoţită de referatul cadrului didactic coordonator şi 

cd-ul lucrării; 

13.  Raportul de originalitate, care să nu depășească procentul de similitudine maxim admis de 
30% (listat şi în format electronic, pe acelaşi cd cu lucrarea de licenţă); 

14.  Declaraţie pe propria răspundere cu privire la plagiat (se ridică de la secretariatul facultăţii 
la înscriere); 

15. Notă de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal (se ridică 

de la secretariatul facultăţii la înscriere);   
16.  Un dosar plic; 

17.  Taxa de licență este de 1.400 lei (se va achita la casieria Universităţii).  

                                

 


