Facultatea de Educație Fizică și Sport
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

Perioadă înscrieri la examenul de licență, sesiunea Septembrie 2019:
15 -19 iulie 2019, interval 11.00-13.00

ACTE NECESARE INSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENȚĂ (BFKT și ND)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cerere de înscriere (tipizată de la secretariat - se regăsește și în ghidul de pe site);
certificat de naștere, în copie și original;
carte de identitate, în copie și original;
certificatul de căsătorie, în copie și original (unde este cazul);
două fotografii recente, color, dimensiune 3/4;
copie după chitanța de plată a taxei de susținere a examenului de licență – 350
lei pentru absolvenții cu taxă și cei care nu au susținut în primele 3 sesiuni de examene
programate sau care repetă examenul, conform Planului de taxe și tarife aprobat de
Senatul USV ;
7.
lucrarea de licență copertată sau spiralată;
8.
CD în plic lipit pe prima copertă interioară a lucrării pentru comisie (pe care să fie
scris numele și prenumele absolventului) conținând formatul electronic al lucrării de licențăformat pdf. /doc. 1997-2003 și prezentarea PPT;
9.
raport soft antiplagiat Turnitin (pagina cu numele studentului și titlul lucrării și
pagina cu scorul total ) – 2 exemplare în copie după: pagina unde apare titlul și numele
absolventului + paginile unde apar scorurile ;
10. declarație privind originalitatea (transmisă prin email – se regăsește și în ghidul de pe
site );
11. avizul coordonatorului (transmis prin email– se regăsește și în ghidul de pe site).
EXAMENUL DE LICENȚĂ SE VA DESFĂȘURA DUPĂ CUM URMEAZĂ:
1. 09 septembrie 2019: Proba 1.1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
(probă scrisă) .

-

10 septembrie 2019, până la ora 1100: depunere contestații.
Rezolvare contestații și afișarea rezultatelor finale – 10 septembrie 2019, până la ora 1600
2. 11 septembrie 2019: Proba 1.2. Evaluarea practică a cunoștințelor de specialitate (probă
practică).
3. 12 septembrie 2019: Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/afișare
rezultate .

Afișat astăzi,
10.07.2019

