UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE
EXAMEN DE LICENȚĂ / ABSOLVIRE / DISERTAȚIE
SESIUNEA IULIE 2020
Înscrierile la examenul de licență / absolvire / disertație se vor face OBLIGATORIU prin trimiterea
următoarelor documente în format electronic (scanat de tip .pdf sau tip fotografie), la următoarea adresă de mail:
sofiap@atlas.usv.ro
Ulterior înscrierii op-line documentele originale de la punctele a), d), g), i), j), m), și lucrarea de licență / absolvire /
disertație în format tipărit și legat se transmit prin poștă/curier* sau se depun personal la secretariatul facultății până
la data 15 iulie 2020
*daca optați pentru trimiterea documentelor mai sus menționate prin poștă / curier acestea vor fi transmise la
următoarea adresă: strada Universității nr. 13, cod. 720229, Suceava, Romania, Corp E, sala E007

a) cerere de înscriere (tipizată) - se descarcă de pe site-ul facultății
b) carte de identitate, în copie;
c) certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie;
d) două fotografii ¾
e) diploma de licență, în copie –numai pentru absolvenții de la Master care nu au depus originalul la Secretariat
f) fișa / referatul de evaluare a lucrării – furnizat de coordonator
g) declaraţie olografă (se scrie de mână conform modelului) pe propria răspundere prin care absolventul își asumă
responsabilitatea originalității lucrării de licență / absolvire / desertație - se descarcă de pe site-ul facultății
h) raportul de similitudine - rezultatul verificării lucrării de licență / absolvire / disertație privind originalitatea
conţinutului acestuia – furnizat de coordonator
i)

declarație pe propria răspundere privind originalitatea documentelor, acceptul de înregistrare a examenului
desfășurat on-line, confirmarea accesului la un dispozitiv dotat cu cameră și microfon, cu acces la internet și/sau la
rețea mobilă de comunicare - se descarcă de pe site-ul facultății

j)

declarație pe propria răspundere privind respectarea eticii universitare în timpul desfășurării probei de verificare a
cunoștințelor fundamentale și de specialitate (pentru absolvenții de la Licență/Conversie) - se descarcă de pe siteul facultății

k) lucrarea de licență / absolvire / disertație în format .pdf sau .doc, și prezentarea Power Point;
l)

formularul privind traseul socio-profesional al absolventului - se descarcă de pe site-ul facultății

m) dovada plății taxei de înscriere la examenului de diplomă (350 lei – DOAR pentru absolvenții cu taxă și cei care nu
au susținut în primele 3 sesiuni de examene programate sau care repetă examenul).
Taxele se pot plăti prin bancă sau prin mandat poștal, în contul bancar următor:
Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Cont IBAN: RO40TREZ59120F330500XXXX
CUI: 4244423
Banca: Trezoreria Operativă a Municipiului Suceava
În vederea înregistrării corecte în evidențele contabile este necesară completarea obligatorie în documentul prin
care se face plata a următoarelor date:
- Nume, prenume (din certificatul de naștere);
- CNP-ul studentului pentru care se face plata;
- Facultatea;
- Tipul taxei – Taxa susținere examen de licență / absolvire / disertație.

DECAN,
Prof.univ.dr. Vasile EFROS

