
           UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCUREȘTI             

           FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

 
EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 

(DISERTAŢIE) 
SESIUNEA IULIE  2022 

Programe de studii :  
• ANTREPRENORIAT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
• CONTABILITATEA ȘI AUDITUL ENTITĂȚILOR 

ECONOMICE 
• MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ȘI EXPERTIZĂ 

CONTABILĂ 
• PROMOŢII ANTERIOARE 
• Absolvenţii din promoţiile anterioare vor trimite mai întâi un email 

pentru a solicita verificarea situaţiei şcolare. 
 
Înscrierile pentru susţinerea lucrării de disertaţie 

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. 

 
 
 

Susţinerea  lucrării de disertaţie va avea loc în data de 

5 iulie 2022, conform programului care se va afişa după 

finalizarea înscrierilor. 
Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi 

susţinerea lucrării de disertaţie. 
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ACTELE NECESARE  
 

înscrierii la examenul de finalizare  a studiilor (disertaţie) 
 

 diplomă de licenţă - copie  simplă, certificată asupra 
conformității cu originalul; 

 foaia matricolă / supliment la diploma de licenţă - copie  
simplă, certificată asupra conformității cu originalul 

 diplomă de bacalaureat - 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); 

 2 fotografii tip ¾, recente; 
 copie C.I. sau B.I.; 
 cererea de înscriere (formularul  tip se ridică de la 

secretariatul facultăţii); 
 declaraţie pe proprie răspundere privind lucrarea de disertaţie 

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

secretariatul facultăţii); 
 1 exemplar al lucrării de disertație, în forma avizată de către 

coordonatorul științific, va fi predat în format printat și 
copertat la secretariat în ziua înscrierii; 

 
 chitanţa de plată a taxei de înscriere: 700 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. 


