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Nr. 

crt. 
ACTIVITĂȚI PERIOADA 

FAZA I – PRIVIND LUCRAREA DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

1.  

Înrolarea studenților (acceptarea invitației) – folosind contul de email 

instituțional – în Google Classroom-ul specializării pentru 

transmiterea online a documentelor 

14.05.2021 -23.05.2021 

2.  

Transmiterea online a lucrărilor de licență/disertație & a Declarației 

pentru conformitate asupra originalității operei științifice. 

a) Încărcarea pe Classroom a lucrării de licență/disertație în 

format WORD în vederea scanării antiplagiat, în tema 

atribuită – denumire fisier*: 

Nume_Prenume_Specializare_Lucrare.docx 

 

b) Încărcarea pe Classroom lucrării de licență/disertație în 

format PDF în vederea susținerii & arhivării lucrării, în tema 

atribuită – denumire fișier*: 

Nume_Prenume_Specializare_Lucrare.pdf  

NOTĂ: Lucrarea va fi semnată olograf pe fiecare pagină. 

 

c) Încărcarea pe Classroom a Declarației pentru conformitate 

asupra originalității operei științifice semnată în format PDF 

– denumire fișier*: 

Nume_Prenume_Specializare_Declaratie.pdf 

 

* Atenție! – la denumirea fișierelor NU se vor utiliza diacritice 

24.05.2021 - 06.06.2021 

3.  Scanarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație 24.05.2021 - 23.06.2021 

4.  
Transmiterea rezultatelor scanării către studenți (prin Classroom) și 

către coordonatorii științifici (prin email) 
24.05.2021 - 23.06.2021 

5.  
Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații referitoare la 

scanarea lucrărilor (economice@ulbsibiu.ro) 
23.06.2021 - 24.06.2021 

6.  
Evaluarea calitativă a lucrărilor de licență / disertație de către 

coordonatorii științifici 
21.06.2021 – 25.06.2021 

7.  

Afișarea listei cu studenții care se pot înscrie la examenul de 

licență/disertație – din perspectiva scanării antiplagiat a lucrării de 

licență / disertație 

28.06.2021 
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ACTIVITĂȚI PERIOADA 

FAZA A II-A – PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE ȘI 

SUSȚINEREA PROBELOR 

8.  

Înscrierea pentru susținerea examenului de licenţă / disertație – prin 

completarea online a Formularului de înscriere (link activ începând 

cu data de 29.06.2021) 

NOTĂ: Formularul de înscriere se va completa doar de către 

studenții integraliști și care se regăsesc pe lista publicată în data de 

28.06.2021 

29.06.2021 – 06.07.2021 

9.  

Afișarea listelor cu repartizarea absolvenților pentru susținerea 

examenului de licență / disertație și rezolvarea eventualelor 

contestații  

10.07.2021 

10.  Susținerea examenului de licență/disertație 12.07.2021 – 15.07.2021 

 

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROMOȚII ANTERIOARE 

Pentru înscrierea la examenul de licență/disertație sesiunea IULIE 2021 se va respecta 

același calendar. 

Pentru a putea parcurge cele 2 faze ale procesului de susținere a examenului de  

licență/disertație, vă rugăm să vă adresați pentru mai multe informații, până cel târziu, vineri 

21.05.2021, orele 15.00,  la numărul de tel. 0269/210375 sau prin email la: 

economice@ulbsibiu.ro.  

 

mailto:economice@ulbsibiu.ro

