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GRAFICUL ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ
- SESIUNEA IULIE 2017 PERIOADA
CONF.
CALENDAR
STUDENTULUI

ACTIVITATEA

1

26 iunie – 2 iulie
2017

1. STUDENȚII PROMOŢIEI CURENTE (an curent şi ani suplimentari) vor
încărca, pe pagina web, lucrarea de disertaţie, în vederea acordării
calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat)
2. ABSOLVENŢII PROMOŢIILOR ANTERIOARE vor transmite lucrarea la adresa:
cercetare@ase.ro

- Studentul /
Absolventul

2

03 – 05 iulie
2017

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de licenţă şi acordarea calificativului
Admis/Respins, de către conducătorii ştiinţifici, pentru lucrările de licenţă
depuse

- Cadrele didactice
coordonatoare
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06 – 07 iulie
2017

Afişarea listei cu studenţii/absolvenţii
Admis/Respins pentru lucrarea de licenţă.

- Secretar facultate

NR.
CRT

1. ÎNSCRIERI PENTRU SUSŢINEREA
SECRETARIATUL FACULTĂŢII:

care

RESPONSABILI

au

EXAMENULUI

obţinut
DE

calificativul

LICENŢĂ, LA

Studenții/absolvenţii programului de licenţă care au obținut calificativul
ADMIS, depun la secretariatul facultății:
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10 – 12 iulie
2017
ÎNTRE ORELE
9-18

 Studenţii promoţiei curente (2017, INCLUSIV ANII SUPLIMENTARI):
- cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor,
- 3 fotografii ¾,
- chitanța care atestă achitarea tarifului aprobat de Senatul ASE (dacă este
cazul: studenţii anilor suplimentari);
 Absolvenții promoţiilor anterioare (altele decât 2017):
- cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor,
- 3 fotografii ¾,
- copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de
bacalaureat (sau echivalentă);
 copie legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de
naştere;
 chitanţa care atestă achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de
finalizare.

- Studenții anului
terminal/Absolvenții

2. Depunerea lucrării de licenţă, printată din platforma web, versiunea
validată, la departamentul din care face parte conducătorul ştiinţific.
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13 -17 iulie 2017

Organizarea examenului de licenţă: secretarul de facultate înregistrează în
SIMUR absolvenții care au dreptul de a susține examenul de finalizare a
studiilor şi se stabileşte calendarul susţinerilor
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18 – 21 iulie
2017

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

- Secretar facultate
- Secretari comisii
licenţă

