SINGURA UNIVERSITATE PARTICULARĂ DIN SIBIU ACREDITATĂ
(Legea 115/2005)

EXAMEN DE LICENȚĂ - iulie 2017
- CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Perioada de înscriere:
(dosarul de înscriere se va preda la secretariatul Facultăţii
de Ştiinţe Economice – Letiția Frățilă)

03.07.2017 – 14.07.2017, orele 09-15

Perioada de predare a lucrărilor:
(secretariatul comisiei de licență)
Se vor preda următoarele:
 Lucrarea de licență (1 exemplar legat care va respecta
condiţiile de tehnoredactare impuse);
 Referatul de evaluare a lucrării de licență întocmit de
către conducătorul ştiinţific;
 Prezentarea lucrării în format PowerPoint pe CD;
 Declarația de onoare contra plagiatului.

Data și locul examenului de licenţă – proba scrisă:
(conform programărilor care vor fi afişate pe săli)

Data și locul examenului de licență – proba orală
(susţinerea lucrării):
(conform programărilor care vor fi afişate pe săli)

Informaţii suplimentare:

03.07.2017 – 14.07.2017, orele 09-15

28.07.2017, ora 16:30
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Facultatea Ştiinţe Economice
Str. Rîului, nr. 23, Sibiu
30.07.2017, ora 8:00
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Facultatea Ştiinţe Economice
Str. Rîului, nr. 23, Sibiu
Letiția Frățilă – 0269 233 568 int. 126
www.roger-univ.ro – butonul Licență

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:







Cerere de înscriere (formular tip);
Certificatul de naştere, în copie legalizată;
Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie legalizată;
Actul de identitate (C.I. sau B.I.), în copie;
Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în dublu exemplar (original și copie legalizată);
Adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii care conține funcția, numele și semnătura persoanelor
responsabile din cadrul instituției de învățământ superior din care provine candidatul și următoarele informații:
domeniul de studii universitare; programul de studii / specializarea; perioada de studii; media de finalizare a
studiilor; statutul de acreditare / autorizare provizorie, forma de învatamânt, limba de predare, locația
geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotarâre a Guvernului sau ordin al
ministrului, după caz); numărul de credite alocat examenului de licență, conform planului de învățământ;
 Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă, în dublu exemplar, eliberată de facultate;
 3 fotografii color, format ¾;
 1 plic timbrat autoadresat;

 Chitanţa (sau documentul echivalent) de plată a taxei de înscriere/examen stabilită de Senatul universitar.
Taxă licență (se achită la casieria URGS):

1.000 lei – pentru studenții U.R.G.S.

