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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 

Se aprobă DECAN, 
L.S. 

 

 

Către Decanul  Facultăț i i ,  
 

 

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________,  
                                         (Numele din certificatul de naștere, inițiala tatălui, prenumele și în paranteză numele actual, dacă s-a modificat) 

născut(ă) în anul __________, luna ____, ziua _____, țara_____________________________, 

în localitatea _________________________, judeţul/sectorul _________________________, 

cu domiciliul stabil în țara___________________,  judeţul/sectorul _____________________, 

localitatea ___________________________, strada _________________________________, 

nr. ____, bloc _____, scara ______, etaj ______, ap. _____, tel. _________________________, 

e-mail ____________________________, absolvent/ă al/a Universității Adventus din Cernica, 

Facultatea de Teologie și Științe Sociale,  

programul de studii  ____________________________________________________________, 

anul înmatriculării___________, anul finalizării studiilor ___________, media generală de 

absolvire a studiilor _____,______, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de licență 

din sesiunea (luna și anul) ____________________________. 

Voi susține următoarele probe din cadrul examenului de licență: 

|_| Proba I: Cunoștințe fundamentale și de specialitate în domeniul de licență absolvit 

|_| Proba II: Susținerea lucrării de licență cu titlul: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

sub coordonarea științifică a Dlui/Dnei _____________________________________________ 
                                                                                                   (titlul științific, numele și prenumele) 
 
La dosarul de absolvire depun următoarele documente: 

1) Cerere de înscriere și susținere a examenului de licență, în original; 

2) Fișa de lichidare completată, în original; 

3) Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă în copie ”conform cu originalul” sau copie legalizată la notariat; 

4) Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED, dacă este cazul. 

5) Certificatul de naștere în original și în copie ”conform cu originalul” sau legalizată; 

6) Certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui sau orice alt act care atestă preschimbarea numelui, în copie 

”conform cu originalul” sau legalizată; 

7) Copie după cartea de identitate/pașaport, ”conform cu originalul” 

8) Atestat de competență lingvistică (dacă este cazul) 

9) Lucrarea de licență în varianta tipărită 

10) Lucrarea de licență în format electronic 

11) Declarația de asumare a răspunderii privind conținutul lucrării de licență, în original; 

12) Chestionarul privind satisfacția absolvenților în perioada studiilor; 

13) Declarația privind informarea referitoare la protecția datelor personale, în original; 

14) 2 fotografii color, format 3/4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă, pentru 

diplomă, scrise pe verso cu numele candidatului; 

15) Dovada achitării taxei 

 

NOTĂ: Conformitatea cu originalul se realizează în baza documentelor originale prezentate de candidat la 

depunerea dosarului. 
 

 

Data:_____/______/_____________                       Semnătura:_____________________ 


