
LICENTA 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 

 
PENTRU ABSOLVENȚII UNATC 

 Cerere tip de înscriere. 

 Lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) 
împreună cu referatul conducătorului. Referatul va cuprinde aprecieri 
asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia. 

 CD sau DVD cu spectacolul public realizat. 

 CD sau DVD cu lucarea de licență in format PDF 

 Trei(3) fotografii tip paşaport (realizate recent, pe hârtie fotografică). 
 Copie xerox B.I./C.I. 

 
PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂȚII 

 Cerere tip de înscriere. 

 Lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) 
împreună cu referatul conducătorului. Referatul va cuprinde aprecieri 
asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia. 

 CD sau DVD cu spectacolul public realizat. 

 CD sau DVD cu lucarea de licență in format PDF. 
 Certificat de naştere în copie legalizată. 
 Diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original. 
 Adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent al unei instituţii de 

învăţământ superior, cu precizarea promoţiei, specializării absolvite, 
durata studiilor şi forma de învăţământ. 

 Supliment la diplomă, din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de 
studiu: disciplinele promovate; numarul de ore prevăzut; forma de 
verificare; numărul de credite şi notele obţinute. 

 Trei(3) fotografii tip paşaport (realizate recent, pe hârtie fotografică). 
 Copie xerox B.I./C.I. 

 

 

 

 

 



 

EXAMEN de LICENŢĂ  
 
SESIUNEA DE IARNĂ 

Perioada de înscriere:  – 10 – 11 FEBRUARIE 2021 

Sesiunea de examene : 16 – 18 FEBRUARIE 2021 

 

SESIUNEA DE VARĂ 

Perioada de înscriere: 21 – 22 IUNIE 2021 

Sesiunea de examene : 28 IUNIE – 01 IULIE 2021 

 

SESIUNEA DE TOAMNĂ 

Perioada de înscriere: 01 – 02 SEPTEMBRIE 2021 

Sesiunea de examene : 04 – 05 SEPTEMBRIE 2021 

 

Taxa de licenţă : 1.000 lei (pentru absolvenţii altor universităţi). 

Taxa de licenţă : 1.000 lei (pentru absolvenţii UNATC înscriși dar 
neprezentați la examen sau care nu au promovat examenul de 
finalizare a studiilor în una din cele trei sesiuni consecutive de la 
absolvire). 
 


