
Licen ţă iulie 2020

Informatică
Perioada de înscriere la licen ţă:  

09.06.2020 – 19.06.2020
Proba 1

- Evaluarea cuno ştin ţelor Capitole 
fundamentale de informatic ă

examen GRIL Ă ONLINE:
02 iulie 2020 ora 10

Proba 2
- Sus ţinerea lucr ării de licen ță

examen ORAL ONLINE 
04, 05 iulie 2020 ora 9



Disertaţie iulie 2020

Sisteme şi tehnologii 
informatice avansate

Perioada de înscriere la disertaţie: 

08.06.2020 – 19.06.2020

Susţinere ORALĂ ONLINE a lucrării de 
disertaţie

30.06.2020 ora 9



ACTE PENTRU DOSARUL 
DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE

� În perioada de înscriere (9.06.2020-
19.06.2020)  conform calendarului de 
desfășurare a examenelor de finalizare a 
studiilor (licență, masterat) absolvenții 
completează formularul electronic de 
înscriere de pe site-ul facultății, cu datele 
solicitate.

� Absolvenții își vor încărca lucrarea de 
licență/disertație însoțită de declarația 
privind originalitatea lucrării, pe site-ul 
facultății. Documentele vor fi încărcate în 
format .pdf, lucrarea de licență/ disertație 
fiind semnată olograf de către absolvent pe 
fiecare pagină.

� 2 fotografii (cu numele absolventului pe 
verso-ul fotografiilor) necesare pentru 
eliberarea diplomelor se aduc la 
secretariatele facultăților la ridicarea 
adeverinței de absolvire, dar nu mai târziu de 
1 octombrie 2020. 

� Cele două fotografii recente, color, format ¾, 
sunt necesare doar pentru absolvenții 
studiilor universitare de licență.



ACTE SUPLIMENTARE 
PENTRU DOSARUL DE 
LICENŢĂ DOMENIUL 

INFORMATICĂ

� Absolvenții vor trimite prin email, 
secretarului comisiei de licenta, lector dr. 
Alina Pitic, pe adresa alina.pitic@ulbsibiu.ro 
următoarele documente: lucrarea de licență, 
o arhivă cu aplicația, declarația privind 
originalitatea lucrării si acordul 
coordonatorului de licență (sub formă de 
captură de ecran a emailului trimis de 
coordonatorul de licență, prin care acesta își 
exprimă acordul)

� Coordonatorul lucrării de licență va confirma 
prin email candidatului acordul referitor la 
satisfacerea tuturor condițiilor pe care 
trebuie sa le îndeplinească lucrarea de 
licență pentru a permite înscrierea la 
examen.

� Captura de ecran a mesajului de acord a 
coordonatorului de licență ține loc de 
semnătură pe declarația de originalitate a 
lucrării.

� Imediat ce primesc de la coordonatorul de 
licență raportul testului de plagiat aplicat 
lucrării, acesta trebuie adăugat la sfârșitul 
lucrării și trimis secretarului comisiei de 
licență.



ACTE SUPLIMENTARE 
PENTRU DOSARUL DE 
DISERTAȚIE (STIA) 

DOMENIUL INFORMATICĂ

� Absolvenții vor trimite prin email, 
secretarului comisiei de disertație, lector  
Cristina Răulea, pe adresa 
cristina.raulea@ulbsibiu.ro următoarele 
documente: lucrarea de disertație, o arhivă 
cu aplicația, declarația privind originalitatea 
lucrării si acordul coordonatorului de 
disertație (sub formă de captură de ecran a 
emailului trimis de coordonatorul de 
disertație, prin care acesta își exprimă 
acordul)

� Coordonatorul lucrării de disertație va 
confirma prin email candidatului acordul 
referitor la satisfacerea tuturor condițiilor pe 
care trebuie sa le îndeplinească lucrarea de 
disertație pentru a permite înscrierea la 
examen.

� Captura de ecran a mesajului de acord a 
coordonatorului de disertație ține loc de 
semnătură pe declarația de originalitate a 
lucrării.

� Imediat ce primesc de la coordonatorul de 
licență raportul testului de plagiat aplicat 
lucrării, acesta trebuie adăugat la sfârșitul 
lucrării și trimis secretarului comisiei de 
disertație.



ATENȚIONARE

� Pentru primirea adeverinței de absolvire și a 
diplomei este obligatorie depunerea lucrării 
în format fizic pâna la o dată care va fi 
comunicată în timp util.


