
IMPORTANT! 
Înainte de a începe completarea cererii 

citiţi cu atenţie instrucţiunile din partea de 

jos a paginii, deoarece completarea 

incorectă a formularului va avea drept 

consecinţă întocmirea greşită a diplomei 

şi, deci, anularea ei. 

 

                       Către, 

                             RECTORATUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA  

                                                               

Subsemnatul (a)
1
 ____________________________________________________________ 

fiul (fiica) lui ____________________ şi _________________, născut (ă) la data de: anul _______ 

luna__________________, ziua________, în localitatea __________________________________ 

judeţul___________________, cetăţean al statului
2 _________________________________________________________ 

domiciliat (ă) în localitatea _________________________, strada____________________, nr.____ 

judeţul ___________________, tel. __________________, e-mail _________________________, 

absolvent al promoției __________________, forma de învățământ _______, solicit înscrierea la 

EXAMENUL DE DISERTAȚIE  organizat în cadrul UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” 

DIN ALBA IULIA, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, specializarea 

_______________________________________________________________________________, 

sesiunea (ziua, luna, anul) ________________, la proba: 

1.Prezentarea și susținerea lucrării de disertație cu TEMA 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Coordonator științific _____________________________________________________________ . 

În conformitate cu  rezultatul  examenului, solicit eliberarea DIPLOMEI DE MASTER . 

 Anexez două fotografii ¾ cm (tip buletin). 

 Menţiuni speciale____________________________________. 

 

Data_________________                                                    Semnătura__________________ 

 

 

 

_____________________ 
 1

Numele, toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absolventului se vor scrie, obligatoriu, după 

certificatul de naştere, citeţ, cu litere mare de tipar, respectând ordinea în care sunt înscrise în certificatul de naştere, 

(exemplu : POP GH.I. DAN VICTOR IOAN). Dacă survin schimbări de nume prin căsătorie sau alte situaţii, acestea se 

vor înscrie la rubrica Mențiuni speciale. Pentru cetățenii străini, așa cum este prevăzut în metodologia de școlarizare, se 

va trece numele și prenumele din pașaport, atât în documentele de școlarizare cat și în actele de studii. 

 
2
Se va completa numai de către absolvenţii cetăţeni străini. 

   



 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

 

 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

                                                                           
            

 

 

  

 

PROBA REZULTATUL
 
EXAMENULUI DE LICENȚĂ 

1 
NR. 

CREDITE 

I. Prezentarea şi susţinerea 

lucrării de disertaţie  

  

Media de promovare a 

examenului de disertație  

  

 

CONDUCEREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE CERTIFICĂ 

AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA DATELOR DE MAI SUS. 

 

 

 

 

DECAN                                                                                SECRETAR ŞEF FACULTATE 

 

 

L.S. 

 

 

 

_____________ 

 
4
 Nota (în cifre şi litere) 


