
 

ACTE PENTRU DOSARUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE 

� Formular de înscriere la examenul de licență  

� Formular de încărcare a lucrării de licenţă/disertaţie (se incarcă în format pdf.) 

� Certificat de competenţă lingvistică (doar pentru LICENŢĂ); studentii vor achita online 20 

lei conform tutorialului https://support.ulbsibiu.ro/plataonline/tutorial.html 

� Fișa de lichidare –pentru finalizarea acesteia se completază chestionarul de evaluare a 

satisfacţiei studenţilor și se achita debitele  la taxa de scolarizare; 

� Diplomă de bacalaureat în original (este la dosarul de înscriere); 

� Diplomă de licenţă în original şi copie (master); 

� Copie după certificatul de naştere (este la dosarul de înscriere);  

� Copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);  

� Copie cartea de identitate (buletin);  

� Două fotografii tip diplomă - Cele 2 fotografii necesare pentru eliberarea diplomelor se 

aduc la secretariatele facultăților la ridicarea adeverinței de absolvire 

� Declaraţie drepturi de autor semnată de cadrul didactic coordonator si absolvent  

� Taxă examen licenţă/disertaţie  

• Absolvenţii care s-au inscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat examenul de 

finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie-iulie, februarie-

martie) se pot inscrie intr-o sesiune ulterioară, in vederea susţinerii acestuia la 

aceeaşi instituţie sau la o altă instituţie (cu aprobarea Rectoratului ULBS, bazată pe 

acordul facultăţii, precum şi al Rectoratului instituţiei organizatoare), numai pentru 

specializarea respectivă, cu condiţia suportării de către candidat a taxelor 

aferente (taxe stabilite în condiţii legale şi cu respectarea reglementărilor ULBS cu 

privire la taxele universitare, valabile pentru anul universitar în care candidaţii se 

inscriu la examenul de finalizare a studiilor).  

• Absolvenţii Universitătii "Lucian Blaga" din Sibiu care nu s-au inscris la examenul de 

finalizare a studiilor în alte sesiuni organizate anterior, au dreptul să se înscrie atât 

în sesiunea din iunie-iulie, cât ş în cea din februarie-martie. Ei se pot prezenta la 

probe fără  taxă în cele două sesiuni consecutive (iunie-iulie, februarie-martie). In 

cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni 

consecutive (iunie-iulie, respectiv februarie-martie), acestea pot fi susţinute intr-o 

sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente. 


