
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

CALENDAR 
DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 15 noiembrie 2021: alegere temei de către studenţi

 noiembrie  2021-mai  2022: elaborarea  lucrării  sub  coordonarea  cadrului  didactic  (transmitere
capitole/forma intermediară pe e-mail, formulare observaţii s.a.)

 15 mai 2022: predarea lucrării către cadrul didactic coordonator în vederea formulării observaţiilor
finale

 1 iunie 2022: predarea lucrării  în forma finală către cadrul didactic coordonator (refăcută potrivit
observaţiilor)

 2-6 iunie 2022: 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

 7-10 iunie 2022: studenții vor încărca pe platforma Evidența studenților lucrarea în forma finală, în
format PDF;  lucrarea va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind elaborarea, completată
și semnată de student (Anexa 2) şi de referatul cadrului didactic coordonator; declaraţia şi referatul
vor fi inserate la începutul lucrării 

 11-13 iunie 2022: cadrul didactic coordonator validează lucrarea pe platforma Evidența studenților

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

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 15 noiembrie 2021: alegere temei de către studenţii masteranzi

 noiembrie  2021-mai  2022: elaborarea  lucrării  sub  coordonarea  cadrului  didactic  (transmitere
capitole/forma intermediară pe e-mail, formulare observaţii s.a.)

 1 iunie 2022: predarea lucrării către cadrul didactic coordonator în vederea formulării observaţiilor
finale

 20 iunie 2022: predarea lucrării în forma finală către cadrul didactic coordonator (refăcută potrivit
observaţiilor)

 21-24 iunie 2022: 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 masterand; referatul va fi ataşat la lucrare

 25-27 iunie 2022:  studenții  masteranzi  vor încărca pe platforma  Evidența studenților lucrarea  în
forma finală,  în  format  PDF;   lucrarea va fi  însoţită  de declaraţia  pe propria  răspundere privind
elaborarea, completată și semnată de student (Anexa 2) şi de referatul cadrului didactic coordonator;
declaraţia şi referatul vor fi inserate la începutul lucrării de disertaţie

 28-30 iunie 2022: cadrul didactic coordonator validează lucrarea pe platforma Evidența studenților

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



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                                                            ANEXA 2
FACULTATEA DE DREPT

DECLARAŢIE

Subsemnatul,__________________________________________________________________,

absolvent la specializarea ________________________________________________________,

Facultatea ____________________________________________________________________,

Universitatea __________________________________________________________________,

declar prin prezenta că lucrarea de licenţǎ cu titlul _____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă specializare, facultate sau instituţie

de învăţământ superior din ţară sau străinătate. De asemenea, declar că studiul doctrinei prezentat în

lucrare este rezultatul propriei mele activităţi, iar sursele de informare consultate sunt indicate în

lucrare.

Craiova,

Data_______________

Absolvent,

       ……………..………………………………................

     (Nume, Inițiala, Prenume, Semnătura în original)


