****************************************************
IMPORTANT!

Nr.diplomei ____________

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE COMPLETAREA CERERII
CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DIN
PARTEA DE JOS A PAGINII, DEOARECE COMPLETAREA
INCORECTĂ A FORMULARULUI VA AVEA DREPT
CONSECINŢĂ ÎNTOCMIREA GREŞITĂ A DIPLOMEI
ŞI, DECI, ANULAREA EI

Nr. matricol ______________

*****************************************************
Cãtre

RECTORATUL Universitãţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Subsemnatul (a)1) __________________________________________________________________

fiul (fiica) ______________________________________ şi ______________________________________
nãscut (ã) la data de: anul _______________, luna __________________________, ziua _______________
în localitatea ___________________________________, judeţul __________________________________
cetãţean al statului2) _________________________________________________ domiciliat (ã) în localitatea
___________________________________________, strada ______________________________________
nr. _____________, judeţul ____________________________, vã rog sã binevoiţi a-mi aproba eliberarea
diplomei de3) __________________________________
Menţionez cã am absolvit Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului,
Specializarea

________________________________________________________________________,

forma de învãţãmânt4) CURS DE ZI în anul universitar _______ /________ şi am susţinut examenul de
licenţã (absolvire, disertaţie) în sesiunea5) ___________________ 200__
Anexez douã fotografii ¾ cm (tip buletin).
Menţiuni speciale ____________________________________
Data ___________________

Semnãtura __________________

1) Numele, toate iniţialele prenumelui tatãlui şi toate prenumele absolventului se vor scrie, obligatoriu, dupã
certificatul de naştere, citeţ, cu litere mari de tipar, respectând ordinea în care sunt înscrise în certificatul
de naştere. (Exemplu : POP GH.I. DAN – VICTOR – IOAN).
Dacã survin schimbãri de nume prin cãsãtorie sau alte situaţii, acestea se vor înscrie la rubrica Menţiuni
speciale.
2) Se vor completa numai de cãtre absolvenţi cetãţeni strãini;
3) Licenţã, absolvire (colegii universitare de 3 ani), master;
4) Curs de zi, seral sau fãrã frecvenţã;
5) Iunie, ianuarie, februarie

UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI
REZULTATELE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

CREDITE

PROBA6)

REZULTATUL7)
(NOTA)

(10,0)

1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate _______________

(10,0)

2. Lucrarea de disertaţie:

_________________________

(20,0) MEDIA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE (1+2)__________________________

MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDII:__________________

CONDUCEREA FACULTĂŢII CERTIFICĂ AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA DATELOR
DE MAI SUS.

SECRETAR ŞEF FACULTATE,

DECAN,

L.S.

6) Denumirea probelor la care s-au susţinut examenele
7) Nota (în cifre şi litere)
Media examenului de licenţă se calculează ca medie aritmetică a notelor celor două probe, cu două zecimale, fără rotunjire.
In cazul în care proba 1 cuprinde mai multe verificări, se va trece media aritmetică a verificărilor respective.

