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PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA 

DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA IUNIE/SEPTEMBRIE 2022 

 

 

1. ÎNSCRIERILE CANDIDAȚILOR, la examenul de licență/ disertație se vor face exclusiv ONLINE 

în perioada: 06.06.2022 – 21.06.2022. 

Pentru înscrierea la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca electronic conform 

recomandărilor, toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a 

examenului de finalizare a studiilor, nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și 

scanate în format PDF, accesând următorul link:  

 

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ 

 

Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de 

către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la secretariatul facultății. 

 

2. Actele necesare înscrierii pentru finalizarea studiilor sunt: 

A. Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență (scanate în format PDF): 

-  Cererea tip, declarația de înscriere, anexa 2 (se generează din platformă, se 

completează se semnează și se încarcă în format PDF) 

- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie 

matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur 

document, format PDF;  

- certificatul de naștere , scanat, format PDF;  

- cartea de identitate, scanată, format PDF);  

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul), scanat, format PDF; 

mailto:enviro@ubbcluj.ro
https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/


  
 

 

 

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 
   Str. Fântânele, nr. 30, Cluj-Napoca, RO-400294 

    Tel. 0264-30 70 30 

    enviro@ubbcluj.ro, enviro.ubbcluj.ro 

- atestat/certificat de competență lingvistică, scanat, format PDF;  

- lucrarea de licență, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație 

pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în 

Anexa 2; 

- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), scanată, format PDF;  

 

B. Acte necesare pentru înscrierea la examenul de disertație (scanate în format PDF): 

- Cererea tip, declarația de înscriere, anexa 2 (se generează din platformă, se 

completează se semnează și se încarcă în format PDF) 

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie 

matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un 

singur document, format PDF; 

- diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele 

însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă 

acesteia în original scanate împreună, un singur document, format PDF ; 

-  certificatul de naștere, scanat format PDF;  

- cartea de identitate, scanat,  format PDF; 

- certificatul de căsătorie ( dacă este cazul),  scanat,  format PDF; 

- lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științifică - și de o 

declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării,  Anexa 2; 

- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul). 

 

3. După încărcarea de către absolvenți a documentelor necesare dosarului de înscriere la 

examenul de finalizare a studiilor, secretarul de specializare va verifica documentele, iar la 

dosarele la care se constată nereguli, absolvenții vor fi informați de către secretari pentru 

completarea/corectarea acestora. 
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4. Cu o zi înainte pe site-ul facultății va fi afișată, o planificare a susținerilor examenului de 

licență/dizertație. Absolventul, conform planificării afișate pe site-ul facultăți în categoria 

"studenți” https://enviro.ubbcluj.ro/category/anunturi_studenti/examen-de-licenta/, 

https://enviro.ubbcluj.ro/category/anunturi_studenti/examen-de-disertatie/, intră în sala 

de examinare la data și ora stabilită pentru susținere și trebuie să aibă asupra lui carnetul 

de student vizat la zi . 

5. Finalizarea studiilor nivel licență: 

5.1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, nivel licență. se va face prin 

examen oral, susținut în limba în care s-a studiat, cu următoarele precizări: 

a. Comisiile de examen de la specializările Știința mediului-linia română, Știința 

mediului-linia maghiară, Management si audit de mediu, Ingineria mediului și 

Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice vor elabora un set de 35 subiecte din 

tematica de specialitate pentru fiecare specializare.  

b. În timpul examenului, studentul va alege în mod aleatoriu un bilet din setul 

pregătit pentru examen, bilet care va conține 2 subiecte. 

c. Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsurilor elaborate; 

d. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

5.2. Susținerea lucrării de licență se va desfășura în aceeași sesiune, după proba de evaluare a 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, fiecărui student fiindu-i alocate 10 minute 

pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.  

6. Finalizarea studiilor nivel master: 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea lucrării de 

disertației. 

a. Prezentarea și susținerea lucrării de disertației se va desfășura, în fața comisiei de 

examen.  

b. La nivelul facultății, s-au instituit două comisii; una va examina absolvenții de la  

Specializările Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Dezvoltare Sustenabilă și 
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Management de Mediu și Ingineria Valorifică Deșeurilor, iar a doua va examina 

absolvenții de la specializările Gestiune și Protecția Mediului și Calitatea Mediului și 

Surse Energetice..  

c. Fiecărui student îi sunt alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute 

pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

 

7. Rezultatele sunt comunicate absolvenților, în termen de maxim 24 ore de la data susținerii 

probei de către ultimul candidat planificat pentru susținerea examenului de 

licență/disertație în intervalul orar stabilit, respectând reglementările privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

 

Avizat de către Consilul facultății , la data de………………… 
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