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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 

                                                                                                                            Avizat DECAN, 

_________________________ 

 

 

Nr.________/_______________ 

 

Către Decanul  Facultăț i i ,  

 
Subsemnatul/a1 ________________________________________________________, 

născut/ă în anul |__|__|__|__|, luna |__|__|, ziua |__|__|, în localitatea ____________________, 

judeţul _____________________________________, țara_____________________________, 

 |__| absolvent/ă al/a Universității Adventus din Cernica,  programul de studii  

______________________________________________, promoția _____________, 

anul înmatriculării_______________, |__| cu examen de licență promovat în 

sesiunea__________________, |__| fără examen de licență,  

|__| student/ă al/a Facultății de Teologie și Științe Sociale, programul de studii  

___________________________________________, anul de studii _____________, 

anul universitar ____________________, perioada studiilor (numai în cazul nefinalizării 

studiilor) __________________________, 

 

vă rog să-mi aprobați eliberarea următoarele documente universitare: 

 

a) |__| Suplimentul la diplomă, un nou exemplar original deoarece primul exemplar este 

|__| pierdut; |__| distrus; |__| deteriorat; |__| plastifiat. 

b) |__| Foaia matricolă, un nou exemplar original deoarece primul exemplar este  

|__| pierdut; |__| distrus; |__| deteriorat; |__| plastifiat. 

c) |__| Adeverință de finalizare a studiilor, un nou exemplar original deoarece primul 

exemplar este |__| pierdut; |__| distrus; |__| deteriorat; |__| plastifiat. 

d) |__| Fișa disciplinei  / fișele disciplinelor din planul de învățământ. 

e) |__| Adeverința de autenticitate pentru _____________________________________. 

f) |__| Situația școlară. 

g) |__| Adeverință privind școlarizarea. 

h) |__| Adeverință de absolvire fără examen de finalizare a studiilor. 

i) |__| Adeverință care atestă calitatea de student în fața autorităților din afara țării. 

 

Pentru documentele precizate la punctele a) - e),  se atașează dovada plății. Documentele 

precizate la punctele a) - c) se eliberează automat și gratuit, într-un singur exemplar la 

finalizarea studiilor.  

 

Menționez că pot fi contactat(ă) prin tel. ________________, e-mail ____________________, 

 

 Data: ____________________  Semnătura:__________________________ 
 

 

Decanului Facultății de Teologie și Științe Sociale 

                                                 
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. 


