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Specializarea Drept ZI şi FR 

Înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă
Se pot înscrie la examenul de licență numai studenții integraliști, respectiv absolvenții.
Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licență sunt:
a.  cererea  pentru  înscrierea  la  examenul  de  licență  completată  și  semnată  de  absolvent  (formular

disponibil pe site-ul facultății la adresa http://drept.ucv.ro/);
b. lucrarea de licență, în format PDF;
c. referatul de apreciere asupra lucrării de licență, întocmit de cadrul didactic, cu propunerea de notare;
d.  declarația  pe  proprie  răspundere  privind  elaborarea  completată  și  semnată  de  student  (formular

disponibil pe site-ul facultății la adresa http://drept.ucv.ro/).

 7 septembrie 2021 - predarea lucrărilor de licență către cadrul didactic coordonator;
 7 septembrie 2021 - cadrul didactic coordonator va întocmi referatul privind lucrarea, semnat şi scanat

în format pdf; referatul va cuprinde, în mod obligatoriu, nota propusă;  referatul va fi transmis în format
electronic studentului; referatul va fi ataşat la lucrarea de licenţă;

 7 septembrie 2021 -  absolvenții vor încărca pe platforma Evidența studenților  lucrarea de licenţă  în
forma finală, în format pdf;  lucrarea va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind elaborarea
(Anexa 2) şi de referatul cadrului didactic coordonator; declaraţia şi referatul vor fi inserate la începutul
lucrării de licenţă;

 7 septembrie 2021 - cadrul didactic coordonator validează lucrarea pe platforma Evidența studenților;

Înscrierea la examenul de licenţă:
 7-8  septembrie  2021  -  absolvenții  vor  trimite  electronic,  la  adresa  de  e-mail

inscrieriexamenlicentadrept@gmail.com  ,   următoarele documente scanate pdf:
-  cererea  de  înscriere  la  examenul  de  licenţă (Anexa  1),  semnată,  într-un  fișier  intitulat
Nume_Prenume_ Drept ZI sau FR_2021;
- lucrarea de licență, în format pdf, însoţită de referatul de apreciere asupra lucrării de licență, completat
şi  semnat  de  cadrul  didactic,  cu  propunerea  de  notare  şi  declarația  pe  proprie  răspundere  privind
elaborarea, completată și semnată de student.

Lucrările de licenţă în original, listate (tipărite) vor fi depuse ulterior la secretariatul facultății, aceasta
fiind o condiție pentru eliberarea diplomei de absolvire.

 Absolvenţii altor promoții și absolvenții promoției iulie 2021 - care au susținut examenul de licență în
iulie 2021 și nu l-au promovat, se vor putea înscrie la examenul de licenţă numai după ce achită suma de
500 lei, reprezentând taxă repetare examen de licenţă, prin una din următoarele modalități:

- virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova
         C.I.F. 4553380
         IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON).

Mențiune: ,,plată taxă repetare examen de licență, nume și prenume, CNP, facultate”;

- numerar la Casieria Centrală a Universităţii din Craiova (lângă Facultatea de Agricultură, Căminul nr.
4 parter), str. Libertății nr. 19.
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