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ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE DORESC SĂ SUSŢINĂ 

EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE ÎN SESIUNEA 
IULIE 2022 

 
- În momentul înscrierii la examenul de licență/disertație fiecare student trebuie să fie 

integralist, adică absolvent; 
- Înscrierea la examenul de licență/disertație pentru studenții integraliști se va face în 

perioada 20 – 24 iunie 2022 la secretariatele Departamentelor; 
- Pentru înscriere absolvenții vor depune la secretariate: 

a) cererea de înscriere la examenul de licență/disertație (Anexa 1a pentru licență și 
Anexa 1b pentru disertație);  
b) Lucrarea de licență/disertație ce  va conține Declarația de autenticitate legată în 
lucrare ca ultimă pagină (Anexa 2a pentru licență și Anexa 2b pentru disertație);  
c) Referatul de apreciere al coordonatorului lucrării respective.  

- Studenții care au absolvit în promoții anterioare (inclusiv studenții/masteranzii care au 
absolvit în luna iulie 2021) vor aduce și chitanța în cuantum de 600 lei. 
Studenții/masteranzii care au susținut examene în sesiunea de restanțe din luna  
septembrie 2021 nu trebuie să achite taxă. Absolvenții care nu se prezintă la prima 
sesiune de susținere a examenului de licență/disertație, pot susține acest examen în 
regim fără taxă, în sesiunea imediat următoare. 

- Taxele se pot achita astfel: 
a) la casieria Universității din Craiova, 
b) on-line în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare: 
Titular cont: Universitatea din Craiova 
C.I.F. 4553380 
IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON) 
Mențiune: ,,plată examen licență/disertație, nume și prenume, CNP, facultate”. 
c) la ghișeu BRD în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile 

următoare: 
Titular cont: Universitatea din Craiova 
C.I.F. 4553380 
IBAN: RO47BRDE170SV71982041700 (RON) 
Mențiune: ,,plată examen licență/disertație, nume și prenume, CNP, facultate”. 

Examenul de licență constă din 2 probe: 
Proba 1 - examenul scris de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate – 4 iulie 
2022; 
Proba 2 - prezentarea şi susținerea lucrării de licență – 5 – 7 iulie 2022. 
Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 5,00. 
Media de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6,00. 
Examenul de disertație constă dintr-o singură probă, și anume:  
Prezentarea şi susținerea lucrării de disertație – 5 iulie 2022.  
Media minimă de promovare a examenului de disertație este 6,00. 
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