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EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENŢĂ) 
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Programul de studii : ADMINISTRAREA AFACERILOR  

 
• învăţământ cu frecvenţă,  

• învăţământ  la   distanţă , promoţii anterioare    
                                                

Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor (licenţă), se fac la secretariatul 
facultăţii, astfel: 

• LUNI  -  VINERI  20 iunie  –  26 iunie  2022, orele 9.00 – 15.30  
• LUNI  -  MARŢI  27 iunie  –  28 iunie  2022, orele 9.00 – 15.30. 

 
 
 

  
 EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR CONSTĂ ÎN: 

 
 

 
1. PROBA SCRISĂ SUB FORMĂ DE GRILĂ, 4 iulie 2022, ora 9.00 (evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) conform tematicii afişate în 
avizierul facultăţii, precum şi pe site-ul universităţii. 

 Repartizarea pe săli a absolvenţilor (proba scrisă) va fi afişată ulterior. 
 

 
 Intrarea candidaţilor în sala de examen se face pe baza buletinului sau cărţii 

de identitate, precum şi a legitimaţiei de concurs care se va ridica la intrarea 
în sala de examen. 

 În sală nu este permis accesul cu telefoane mobile, materiale didactice, 
bagaje. 

 La completarea grilelor se va folosi numai ROLLER BALL PEN de culoare 
neagră. 
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ACTELE NECESARE 
înscrierii la examenul de finalizare a studiilor (licenţă) 

SESIUNEA IULIE  2022 
 

 diploma de bacalaureat - copie  simplă, certificată asupra 
conformității cu originalul; 

 foaia matricolă de la liceu - copie  simplă, certificată asupra 
conformității cu originalul; 

 certificat de naştere - copie  simplă, certificată asupra 
conformității cu originalul;  

 certificat de căsătorie - copie  simplă, certificată asupra 
conformității cu originalul (numai pentru cei care, în urma 
căsătoriei, şi-au schimbat numele); 

 3 fotografii tip ¾, recente; 
 copie B.I. / C.I; 
 cererea de înscriere (formularul tip se ridică de la secretariatul 

facultăţii ); 
 fişa personală student (formularul tip se ridică de la 

secretariatul facultăţii); 
 chitanţa de plată a taxei de înscriere: 1500 RON, se achită la 

casieria universităţii sau online;  
 absolvenţii sunt rugaţi să se prezinte la înscriere DOAR cu 

documentele pe care NU le-au depus în dosarul personal. 
 

 
 
 

INFORMAŢIILE NECESARE ÎNSCRIERII SE POT OBŢINE ŞI DE PE 
SITE-UL UNIVERSITĂŢII 

www.univnt.ro 
 

http://www.univnt.ro/

