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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 
Secțiune destinată Consiliului de Administrație 

Se aprobă retragerea de la studii,                                                                                   Aviz Decan, 

Conform hotărârii CA nr._____ din data de: _______________                  _________________________ 

 
 

Nr._________/_______________ 

 

 

 

Către Decanul Facultății,  
 

 

Subsemnatul/a1 ________________________________________________________, 

student/ă la Universitatea Adventus din Cernica, domeniul de studii 

________________________________________________, programul de studii/specializarea 

_______________________________________________________,  în anul de studii ______, 

anul universitar________/________, anul înmatriculării |__|__|__|__|, vă rog să-mi aprobați 

retragerea de la studii (exmatricularea la inițiativa studentului). 

Menționez că motivul retragerii de la studii este următorul:______________________ 

____________________________________________________________________________. 

Anexez prezentei Fișa de lichidare completată și semnată, Carnetul de student și 

Legitimația de călătorie. 

Am luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile contractului de studii: 
Retragerea de la studii nu afectează obligația studentului de la plata taxei de studii scadente până la 

data depunerii cererii de retragere. Astfel, 

- (1) dacă cererea de retragere este înregistrată în intervalul 1 octombrie – până la sfârșitul 

semestrului I, se va datora 50% din taxa de studii totală. În cazul în care studentul a plătit taxa de 

studii integral în avans, aceasta nu poate fi restituită dacă acesta optează pentru retragere. 

- (2) dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului II se va datora taxa de 

școlarizare integral. 

 

Telefon de contact:___________________; Adresa de email_____________________ 

 

Data: ________________________    Semnătura________________________ 

 

În atenția Decanului Universității Adventus din Cernica 

 

Secțiune destinată Secretariatului 

Se confirmă că studentul/a a predat la secretariat (1) carnetul de student și (2) legitimația de călătorie. 

Se confirmă că studentul/a a achitat taxa de studii la zi conform contractului. 

Situația școlară a studentului/ei este anexată prezentei. 

Secretar:_______________ 

 

                                                 
1 Se completează cu MAJUSCULE numele din certificatul de naştere, iniţiala tatălui, prenumele şi, dacă este cazul, în paranteze numele de 

familie din cartea de identitate. 


