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Catre

Toate Facultalile
- in aientia domnilor Decani-

Referitor la prezentarea la examenul de licenli

/

diploma a studenlilor din anii terminali, ciclul

Licenli, inclusiv anul Vl Arhitecturi, va transmitem urmdtoarele precizari:

1. studenlii din anii terminali cu restante la cel mult 2 discipline, promovate in
programarea a 4-a, exceplionali, se pot prezenta la examenul de licenla / diploma in
sesiunea din iunie 2019;

2. studenlii din anii terminali

care au la inceputul sesiunii din

vari maxim 2 discipline

restante din anii neterminali, discipline la care au fost prezenti la maxim 3 programiri
gi au activitatea pe parcurs promovati, se pot prezenta la probele de verificare in sesiunea din

vorfi celefixate
pentru studenlii din anii neterminali, iar pentru disciplinele restante din semestrul I vorfifixate,
impreuna cu titularul disciplinei, noi date. Aceste prezenfiri vor fi in regim cu taxi, la tariful de
250 lei / disciplina. Daca in urma acestor prezentiri toate restanlele sunt pr0movate, studenlii
se pot prezenta la examenul de licenld / diploma in sesiunea din septembrie 2019. Sesiunea
din septembrie pentru examenul de licenli / diplomd este in regim cu taxi.
Prevederea nu se aplici studentilor care au reziliati din contractul de studii pozifia
,,Examen de finalizare a studiilor";
3. daci in urma prezentirilor de la pct.2 au ramas studenlicu restanle, ace;tia se pot prezenta
in sesiunea din toamni a anului universitar curent, la datele fixate pentru studenlii din anii
neterminali dacd disciplinele sunt din semestrul ll sau la noi date, fixate impreuni cu titularul
de disciplini, daci disciplinele sunt din semestrul l. Aceste prezenteri vor fi in regim cu taxi, la
vara 2019. Pentru disciplinele restante din semestrul ll, datele de prezentare

tariful de 250 lei / disciplini. Daca in urma acestor prezentari toate restanlele sunt promovate,
studenlii se pot prezenta la examenul de licenla / diploma in sesiunea din februarie 2020.
Sesiunea din februarie pentru examenul de licenld / diplomi este in regim de restanli;

4. alte cazuri exceplionale vor fi rezolvate cu aprobarea Consiliului de Administratie,
propunerile conducerilor facultililor.
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