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FIŞĂ ÎNSCRIERE EXAMEN DISERTAŢIE 
SESIUNEA FEBRUARIE 2018 

 Subsemnatul(a) ....................................................................................................................................... 

născut(ă) în anul ...................... luna ..................................... ziua ................ în localitatea 

........................................................................... judeţul / sectorul ...................................................................,  

fiul/fiica lui ...............................................  și a .............................................,    având Codul Numeric Personal 

…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./,  absolvent (ă) al (a) Facultății de Filosofie, 

Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Interreligioase, programul de studii universitare de 

master .................................................................................................................................................................. 

promoția ...................................................................., solicit înscrierea la examenul de disertaţie, în 

sesiunea FEBRUARIE, anul 2018.  

Titlul lucrării........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………… 

Coordonator științific ............................................................................................................................ 

 Domiciliez în localitatea................................................................, sector/județ ...................................... 

str. .................................................................................................... nr. ................, bloc ................ scara .......... 

etaj ........., apart. ........... telefon........................................., e-mail…..........……………………………..…… . 
 

 

Pentru înscriere depun următoarele documente într-un dosar plic: 

1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (pe cerere absolventul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea) 

2. DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII (formular-tip, inclus în dosar) 

3. FIŞĂ DE LICHIDARE (completat de absolvent cu vizele de la Serviciile Contabilitate și Social ale 

Rectoratului și de la Biblioteca Facultății de Filosofie)  

4. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (în copie legalizată* și copie simplă) 

5. DIPLOMĂ DE LICENŢĂ (în copie legalizată* și copie simplă) 

6. CERTIFICAT DE NAŞTERE (în copie legalizată*)  

7. CARTE IDENTITATE (în copie simplă) 

8. 2 FOTOGRAFII (tip C.I. ¾ cm pe hârtie fotografică, identice, color, pe verso să fie scrise numele şi 

prenumele absolventului) 

9. LUCRAREA DE DISERTAŢIE ÎN AMBELE FORMATE: ELECTRONIC (1 exemplar pe C.D.- în 

Word)  ŞI PRINTAT (1 exemplar cartonat) 

10. REZUMATUL DISERTAȚIEI (redactat de absolvent în limba engleză , între ½ pag. si 2 pag.)  

11. TABELUL CU DATELE PENTRU STATISTICĂ (completat  și semnat de absolvent) 

12. REFERATUL PROFESORULUI COORDONATOR (transmis la secretariat de către profesor). 
 

 

Data, 

……………………………. 

Semnătura, 

…………………………………. 

 
* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de 
bacalaureat, diploma de licență, certificat de naștere). 


