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FACULTATEA DE FINANȚE,
ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE
DE VALORI

PROCEDURA PRIVIND ALEGEREA LUCRARILOR DE DISERTAŢIE PENTRU
SESIUNEA IULIE 2015
ETAPA a doua-a
11 – 28 NOIEMBRIE 2014
Conform noilor reglementări ASE, un cadru didactic poate coordona concomitent:
- 10 studenţi, ciclul I – Licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, atât din promoţia
curentă,cât şi din promoţiile anterioare;
- 10 studenţi, ciclul I – Licenţă, forma de învăţământ la distanţă, atât din promoţia curentă,
cât şi din promoţiile anterioare, indiferent de centrul de provenienţă (Bucureşti şi Buzău);
- 10 studenţi, ciclul II – Masterat, atât din promoţia curentă, cât şi din promoţiile anterioare.
Perioada

11 noiembrie 2014

12 - 21 noiembrie 2014

24 noiembrie 2014

25 noiembrie 2014

Activitatea
Afişarea propunerilor de teme de lucrări de licenţă şi a
graficului întâlnirilor cadrelor didactice care nu au capacitatea
de coordonare acoperita
Consultarea cadrelor didactice care dispun de capacitate de
coordonare și depunerea cererilor la secretariatul FABBV
STUDENŢII CARE NU REUŞESC SĂ OBŢINĂ AVIZUL UNUI
COORDONATOR, VOR DEPUNE CEREREA CU
PROPUNERE DE 3 TEME DIN DOMENIUL MASTERATULUI
Validarea calității de student/absolvent cu drept de alegere a
lucrării de licență
Centralizarea cererilor de către secretarul de departament și
avizarea de către Consiliul Departamentului a repartizării
acestora pe conducători ştiinţifici

26 noiembrie 2014

Transmiterea către decanat a rezultatelor avizării Consiliului
Departamentului a repartizării studenților/absolvenților pe
conducători științifici .
Înaintarea acestora spre analiză şi aprobare de către Consiliul
FABBV

28 noiembrie 2014

Aprobarea de către Consiliului FABBV a temelor și studenților
repartizați pe conducători științifici.

2 decembrie 2014

Responsabil(i)
Directorul de departament
Secretar departament
Studenții/Absolvenţii care pana la 4
noiembrie nu au depus cerere de
alegere a lucrării de disertaţie

Secretar FABBV

Consiliul Departamentului de
Finanțe
Consiliul Departamentului de
Monedă și Bănci
Directorul de departament
Secretarul de departament
Decanat

Consiliul FABBV

Afişarea listelor finale cu studenţii/absolvenţii acceptaţi la
coordonare

Secretariatul departamentelor

Afişarea listelor cu studenţii care nu şi-au depus cererea de
alegere a lucrării de disertaţie (dacă este cazul) cu precizarea
că aceştia nu vor putea susţine examenul de finalizare în
sesiunea iunie 2015 deoarece nu pot beneficia de coordonare
pe o perioadă de cel puțin 6 luni (conform Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare
a studiilor universitare de licenţă şi masterat).

Secretariat FABBV

