
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT  
  

ANUNŢ 
cu privire la înscrierea și susţinerea examenului de disertație din 

sesiunea SEPTEMBRIE 2022 
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Specializarea: Administraţie publică 
 
I. ÎNSCRIEREA ABSOLVENŢILOR LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE 
Se pot înscrie la examenul de disertație numai studenții integraliști, respectiv absolvenții. 

 Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licență sunt: 
 a. cererea pentru înscrierea la examenul de disertație completată și semnată de absolvent (formular 
disponibil pe site-ul facultății la adresa http://drept.ucv.ro/); 
 b. lucrarea de disertație; 
 c. referatul de apreciere asupra lucrării de disertație, întocmit de cadrul didactic, cu propunerea de 
notare; 
 d. declarația pe proprie răspundere privind elaborarea, completată și semnată de absolvent (formular 
disponibil pe site-ul facultății la adresa http://drept.ucv.ro/). 

e. chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de disertație - 500 lei (pentru absolvenţii din alte 
promoţii). 

Lucrarea de disertație 

 4 septembrie 2022: predarea lucrării către cadrul didactic coordonator (în cazul în care lucrarea nu a fost 
finalizată pentru sesiunea iulie 2022); 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. 
 

Înscrierea la examenul de disertație 

 Perioadă înscriere: 8-9 septembrie 2022; 

 Înscrierea la examenul de disertație se face prin depunerea la secretariat în perioada 8-9 septembrie 
2022 a documentelor în original (cererea pentru înscrierea la examenul de disertație completată și 
semnată de absolvent; lucrarea de disertație; referatul de apreciere asupra lucrării de disertație, întocmit 
și semnat de cadrul didactic, cu propunerea de notare; declarația pe proprie răspundere privind 
elaborarea, completată și semnată de absolvent); 
 

 Absolvenţii altor promoții decât promoția septembrie 2022 (din promoția iunie 2022 nu vor achita taxă 
absolvenții care nu au susținut examen de disertație în sesiunea iulie 2022),  se vor putea înscrie la 
examenul de disertație numai după ce achită suma de 500 lei, reprezentând taxă repetare examen de 
disertație, prin una din următoarele modalități: 

 prin casieria Universitatii în numerar sau cu cardul prin POS; 
 prin BRD, online, cu cardul, în contul RO48BRDE 170SV46910431700. La detalii de plată se vor 

trece obligatoriu următoarele informaţii: Taxă repetare examen de licență, nume și prenume 
absolvent, CNP, facultate 

 prin BRD, în numerar, la ghișeul băncii, în contul RO47BRDE170SV71982041700. La detalii de 
plată se vor trece obligatoriu următoarele informaţii: Taxă repetare examen de licență, nume și 
prenume absolvent, CNP, facultate. 
 

II. SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

Modalitatea de susţinere a examenului de disertație: 
 susţinerea lucrărilor de disertație se va desfăşura în format fizic, faţă în faţă, în clădirea Facultăţii de 

Drept, în fața comisiei de disertație.  
 
Perioada/datele de susţinere a examenului de disertație: 

 Susţinerea lucrării de disertație: miercuri 14 septembrie 2022, începând cu ora 1600; 
 - repartizarea pe săli se va afişa marți, 13 septembrie 2022, la avizierele şi pe pagina de internet a 
facultăţii (http://drept.ucv.ro). 
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