EXAMEN DE DIPLOMĂ/LICENŢĂ
INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ABSOLVENŢI!

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii.

Perioada: 20-29 iunie 2018
Acte necesare:
- cerere de înscriere la examen, cu semnătura îndrumătorului proiectului de diplomă
- proiectul de diplomă (preluat de la secretariat pe bază de proces verbal de către secretarul de comisie, cu o zi
înainte de examenul de diplomă)

- referatul îndrumatorului proiectul de diplomă
- copie simplă după certificatul de naştere şi cartea de identitate
- două fotografii pentru diplomă : color - ¾ cm. Pe hârtie fotografică mată, executate
profesional. Vor fi purtate haine de culoare deschisă, pentru a fi vizibilă ştampila aplicată).
Va rugăm să prezentati fotografii corespunzătoare, altfel nu vor fi acceptate!

DUPĂ PROMOVAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ/LICENŢĂ
FIŞA DE LICHIDARE – ridicare ACTE ORIGINALE de la dosar - ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE

1. Fişa de lichidare –Absolvenţii primesc formularul de la secretariat sau îl descarcă de pe site-ul facultăţii, îl
completează si obţin avizele care să ateste faptul că nu există datorii la bibilioteci, DSS si cămine .
2. Actele în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă liceu) se retrag de la dosar – prin eliberare
pe bază de semnătură, titularului sau unui împuternicit cu procură notarială.
3. Adeverinţa de absolvent –se ridică de la secretariat, pe bază de semnătură, de către titular sau un
împuternicit cu procură notarială.

ELIBERAREA DIPLOMELOR DE INGINER
(în cel mult 12 luni de la promovarea examenului de finalizarea studiilor)

Actele necesare:
- diploma de bacalaureat în original care atestă faptul că absolventul/a şi-a completat şi depus la dosar
fişa de lichidare;
- buletin/carte de identitate sau paşaport, în original.
- procura notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest
caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul pentru identificare
Compartimentul care eliberează diploma de inginer şi suplimentul la diplomă: Rectorat- ACTE STUDII
Informaţii suplimentare : http://www.tuiasi.ro/rectorat/acte-studii
Program pentru eliberarea actelor de studii: LUNI – VINERI: 11.00 – 13.30

