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Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 
finalizare a studiilor nivel licență și masterat – documente necesare 

pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor 
 
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 
195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru 
prevenirea răspândirii infecției cu SARSCoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai 
cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim 
online, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel 
licență și masterat va fi completat cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de 
licență/diplomă și disertație iulie 2020 și februarie 2021, dacă situația la nivel național nu va 
permite reluarea activităților didactice față în față: 

 
Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă/disertație, candidații vor încărca sau vor 
trimite electronic la adresa depcm.teatrufilm@ubbcluj.ro, toate documentele prevăzute în 
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și 
masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă 
fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 
2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei. 
 
a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă: 
- cerere tip de înscriere (semnată); 
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau 
diplomă echivalentă acesteia; 
- certificatul de naștere; 
- cartea de identitate, în situațiile în care:  

a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;  
b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;  
c) denumirea oficială a localității s-a schimbat;  
d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; 

- atestat/certificat de competență lingvistică; 
- lucrarea de licență însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie 
răspundere privind originalitatea lucrării (semnată); 
- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul). 
 
b) Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:  
- cerere tip de (semnată); 
- diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau 
diploma echivalentă acesteia; 
- diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma (pentru diplomele însoțite de 
foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia; 
- certificatul de naștere; 
- cartea de identitate, în situațiile în care:  

a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;  
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b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;  
c) denumirea oficială a localității s-a schimbat;  
d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; 

- lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe 
proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată); 
- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul). 
 
 
 


