
 

PLANIFICARE EXAMEN LICENȚĂ/ DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2023 

 
LICENȚĂ 

EFS (ÎF + FR)  
 

09.01.2023  – 20.01.2023        - DEPUNEREA DOSARELOR (secretariat FEFSM, 9:00-12:00) 
15 - 26.01.2023          - DEPUNEREA LUCRĂRII PE PLATFORMA E-LEARNING, după activarea contului insitutional de student 
 
06.02.2023  ora 9:00  - EXAMEN SCRIS  
06.02.2023 ora 13:00  - EXAMEN PRACTICO – METODIC (Scol I + Scol II) 
07 - 8.02.2023 ora 9:00-14:00 - DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR (secretariat FEFSM) 
09.02.2023 ora 10:30   - SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

 
SPM (ÎF +FR) 

 
09.01.2023  – 20.01.2023        - DEPUNEREA DOSARELOR (secretariat FEFSM, 9:00-12:00) 
15 - 26.01.2023          - DEPUNEREA LUCRĂRII PE PLATFORMA E-LEARNING, după activarea contului insitutional de student 
 
06.02.2023  ora 9:00  - EXAMEN SCRIS  
06.02.2023 ora 13:00  - EXAMEN PRACTICO – METODIC (Scol I + Scol II) 
07 - 8.02.2023 ora 9:00-14:00 - DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR (secretariat FEFSM) 
09.02.2023 ora 9:30   - SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

 
KMS (ÎF) 

 
09.01.2023  – 20.01.2023        - DEPUNEREA DOSARELOR (secretariat FEFSM, 9:00-12:00) 
15 - 26.01.2023          - DEPUNEREA LUCRĂRII PE PLATFORMA E-LEARNING, după activarea contului insitutional de student 
 
06.02.2023  ora 9:00  - EXAMEN SCRIS  
06.02.2023 ora 13:00  - EXAMEN PRACTICO – METODIC (Scol I + Scol II) 
07 - 8.02.2023 ora 9:00-14:00 - DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR (secretariat FEFSM) 
09.02.2023 ora 8:30   - SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ 
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DISERTAȚIE 
 

EFM  
09.01.2023  – 20.01.2023        - DEPUNEREA DOSARELOR (secretariat FEFSM, 9:00-12:00) 
15 - 26.01.2023          - DEPUNEREA LUCRĂRII PE PLATFORMA E-LEARNING, după activarea contului insitutional de student 
 
07.02.2023  (ora 9:00)       - SUSȚINEREA LUCRĂRII (Corp Q, S Consiliu) 
 
PSMS 
09.01.2023  – 20.01.2023        - DEPUNEREA DOSARELOR (secretariat FEFSM, 9:00-12:00) 
15 - 26.01.2023          - DEPUNEREA LUCRĂRII PE PLATFORMA E-LEARNING, după activarea contului insitutional de student 
 
07.02.2023  (ora 10:00)     - SUSȚINEREA LUCRĂRII (Corp Q, S Consiliu) 
 
DPP 
09.01.2023  – 20.01.2023        - DEPUNEREA DOSARELOR (secretariat FEFSM, 9:00-12:00) 
15 - 26.01.2023          - DEPUNEREA LUCRĂRII PE PLATFORMA E-LEARNING, după activarea contului insitutional de student  
 
07.02.2023  (ora 11:00) SUSȚINEREA LUCRĂRII (Corp Q, S Consiliu) 
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ACTE NECESARE  

 
1. Cerere scrisă tip – o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație sau pe intranet la secretariat/ 

avizier facultate; 
2. Informare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii, o 

găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație sau pe intranet la secretariat/ avizier facultate; 
3. Dovada plății examenului - 100 lei; 
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie si original; 
5. Carte de identitate sau paşaport (după caz), în copie; 
6. Certificat de naştere copie si original; 
7. Ordin al rectorului de schimbare a numelui absolventului (dacă este cazul) 
8. Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie și original. 
9. Diploma de licență sau diplomă de inginer şi anexa la diploma ( supplement/foaie matricula), în copie si 

original – pentru examenul de disertație. 
10. 2 fotografii recente ¾ ( tip buletin)- pentru absolvenții de licență 
11. Certificat de naştere – copie legalizată sau conform cu originalul; 
12. Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare a studiilor, o găsiți pe site-ul 

facultății la secțiunea Licență și Disertație sau pe intranet la secretariat/ avizier facultate, acestea se 
scanaează și se incarcă și pe platforma e-learning, odata cu lucrarea de licență/ disertație; 

13. Fişa lucrării, care cuprinde şi aprecieri asupra conținutului acesteia, din partea conducătorului ştiințific, o găsiți 
pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație sau pe intranet la secretariat/ avizier facultate, acestea se 
scanaează și se incarcă și pe platforma e-learning, odata cu lucrarea de licență/ disertație. 

 
Notă: Certificarea conformității cu originalul a copiilor după actele de identitate/de stare civilă şi a actelor 
de studii se poate face și de către angajații desemnați din cadrul facultății, în baza prezentării 
documentului în original și a copiei simple xerox. 
 
ATENȚIE!!!! 
În perioada 15 noiembrie 2022 – 20 decembrie 2022 absolvenții trebuie să ia legătura cu un profesor coordonator 
pentru îndrumarea lucrării de finalizare a studiilor pe baza temelor de licentă / disertație propuse de 
cadrele didactice. Absolvenții pot opta pentru același cadru didactic pe care l-au avut 
ca îndrumător în ultimul an de studii sau pentru orice alt cadru didactic îndrumător dacă domeniul pe 
care îl coordoneză în calitate de conducător ştiintific este în concordanță cu disciplinele parcurse în 
cadrul programului de studiu.  
 

* Programarea pe zile, ore, săli va fi postată pe site-ul facultății în timp util. 
- proba I –Evaluarea cunoştințelor fundamentale şi de specialitate care constă în susținerea unui 

examen scris din tematica afișată pe site și examen practico metodic specific fiecărei specializări (la EFS 
- una dintre disciplinele METODICA PREDĂRII..... ÎN ȘCOALĂ, predată pe parcursul anilor de studii, la SPM 
– examenul practico metodic se susține din SPECIALIZAREA care a urmat-o studentul și la KMS 
examenul practico-metodic se susține din MASAJ ȘI TEHNICI COMPLEMENTARE și KINETOTERAPIE ÎN 
GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE) în fața comisiei de examinare – 5credite 

- proba II - Susținerea lucrării de licență – 5credite. 

https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Org_exam_finaliz_studii/Informare-consimtamant%20prelucrare%20date%20examen%20licenta.pdf
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Prezentarea și susținerea lucrării de licență (proba 2) se desfășoară după promovarea probei 1 a 
examenului de licență. În cazul în care proba 1 nu a fost promovată, absolventul nu mai susține proba II. 

Examenul de licență este promovat dacă media dintre proba I și II este minim 6.  
Se pot prezenta la examenele de licență doar absolvenții care s-au înscris pentru examenul de 

finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2023, cu dosar de înscriere aprobat și care au încărcat pe 
platforma e-learning documentele și lucrarea conform specificațiilor conducătorului științific.  

 

Examenul de Disertație se va desfășura în data de  7 februarie 2023 și va consta într-o singură 
probă–susținerea lucrării de disertație, pe care absolventul o va susține față în față cu comisia de 
disertație, în sălile universității: susținerea lucrării de disertație – 10 credite. Examenul de disertație 
este promovat dacă media este minim 6. Se pot prezenta la examenul de disertație doar absolvenții 
care s-au înscris pentru examenul de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2023, cu dosar de 
înscriere aprobat și care au încărcat pe platforma e-learning documentele și lucrarea conform 
specificațiilor conducătorului științific. 

Secretariatul facultății generează listele studenților care au dreptul să susțină examenul de 
licență cu 5 zile înainte de susținerea probei. 

Listele vor fi afișate pe Intranet și pe platforma e-learning de către secretarii de comisie.  
Lucrarile se încarcă pe platforma e_learning în perioada 15 - 26.01.2023! 

Studenții au la dispoziție 2 zile pentru eventualele contestații! 

Se pot înscrie la licență / disertație numai absolvenții integralişti care au achitat complet taxa 
de şcolarizare !!!  

Modalități de plată a taxei de înscriere (100 de lei) la examenul de finalizare a studiilor:  

În aplicația unitbv sau, 

https://www.unitbv.ro/documente/Studenti/Taxe/informatii_privind_pl%C4%83%C8%9Bile_ca
tre_universitate.pdf  

Prin virament bancar: 
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  
CUI : 4317754  
Cont IBAN : RO08TREZ13120F330500XXXX  
BIC/SWIFT TREZROBU  
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV  
Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu urmatoarele informații:  

- Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății) inițiala tatălui,  
- Facultatea de Educație fizică și sporturi montane 
- Forma de învățământ (ZI, FR, master). 

https://www.unitbv.ro/documente/Studenti/Taxe/informatii_privind_pl%C4%83%C8%9Bile_catre_universitate.pdf
https://www.unitbv.ro/documente/Studenti/Taxe/informatii_privind_pl%C4%83%C8%9Bile_catre_universitate.pdf
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Taxa se poate achita şi la orice oficiu poştal.  
- Mandatul poştal trebuie să conțină pe verso, la corespondență urmatoarele date:   
- Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății), inițiala tatălui Facultatea 

Educație fizică și sporturi montane 
- Forma de învățământ (ZI, FR, master) 
- Plata se efectuează în contul IBAN RO08TREZ13120F330500XXXX, 
- Cont deschis la Trezoreria Municipiului Braşov. 

 
Pe platforma E-learning a universității va fi creat un curs nou pentru fiecare program de studii, cu 
denumirea „Examen de licență” sau „Examen de disertație" unde, în perioada, 15 - 26.01.2023 se vor 
încărca următoarele documente:  

(1) Lucrarea de licență/disertație; 
(2) Prezentarea Power Point a lucrării (salvată în format pdf.);  
Documentul se găsește pe site-ul facultății la Licență și Disertație;  
(3) Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (scanată cu semnătura 
candidatului);  
(4) Referatul de evaluare al coordonatorului lucrării (Fișa lucrarii de licență/disertație) semnat de 
candidat și de cadrul didactic, scanat. Documentul se găsește pe site-ul facultății la Licență și 
disertație; 
(5) Raportul anti plagiat. 
 

Vă rugăm să urmăriți frecvent site-ul facultății pentru eventualele 
modificări!! 

 
 

 

 

 

Decan, 
Conf.dr. Ioan Turcu 
 


