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ANUNŢ 

cu privire la înscrierea și susţinerea examenului de licenţă din 
sesiunea IUNIE - IULIE 2017 

 
 

I. Examenul de licenţă constă în : 

 Susţinerea probei scrise (în format tip grilă), de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate: 29 iunie 2017, orele 1600 - 1900; Intrarea în sală se va face între orele 1500 - 1530 
(planificarea pe săli se va afişa miercuri 28 iunie 2017 la aviziere şi  pe site-ul facultăţii 
http://drept.ucv.ro) 

 Prezentarea și susţinerea lucrării de licenţă:  

 1 iulie 2017, începând cu ora 1000, pentru specializările Drept IF(zi), Drept IFR și 
Administrație publică Craiova 
 

La Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin, prezentarea și susținerea lucrării de 
licență va avea loc în data de 2 iulie 2017, începând cu ora 1000, pentru specializarea 
Administrație publică - Drobeta Turnu Severin. 

 

II. Absolvenţii vor depune la secretariat: 

 cererea de înscriere la examenul de licenţă; 
 declaraţia pe propria răspundere privind elaborarea lucrării de licenţă  
 lucrarea de licenţă însoţită de referat de la profesorul coordonator; 

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pot fi procurate de la secretariat sau de pe site-ul 
facultăţii noastre http://drept.ucv.ro.  

 

      III. Înscrierile la examenul de licenţă se vor face în următoarele perioade : 
 14.06.2017 - 16.06.2017 numai studenţii integralişti; 
 22.06.2017 - 25.06.2017 studenţii integralişti după sesiunea de credite şi diferenţe și sesiunea 

de restanțe 
 27.06.2017 - studenţii integralişti care au promovat examenele în sesiunea de reexaminări 

 

       IV. Absolvenţii care au mai susţinut examenul de licenţă şi nu l-au promovat ori nu s-au prezentat 
din motive subiective la examen în prima sesiune de după absolvire, se vor putea înscrie la examenul 
de licenţă numai după ce au achitat la Casieria Universităţii (lângă Facultatea de Agricultură, Căminul 
nr. 4 parter) suma de 500 lei, reprezentând taxă repetare examen de licenţă. 
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