
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE CHIMIE 

 

 

EXAMEN LICENȚĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 
 

 

 

Calendar examen licență: 

Înscrieri: 1 - 9 septembrie 2022 

Proba 1 (scrisă, față în față) - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate:    Marți, 13 septembrie 2022, ora 9.00 - 3 ore 

Proba 2 (orală, față în față) - Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 

  Vineri, 16 septembrie 2022 

Înscrierea la examenul de licență se poate face atât online cât și la secretariatul facultății, pe baza fișei        de înscriere 

completată și semnată de absolvent, astfel: 

 Fișa de înscriere (inclusiv anexa GDPR) va fi trimisă la adresa de email a secretariatului facultății 

(chimie.secretariat@g.unibuc.ro), în perioada 1-9 septembrie 2022 sau va fi depusă la secretariat de luni 

până joi, în intervalul orar 11.00-14.00 și vineri, în intervalul orar 10.00-12.00.  

 Fișa de înscriere va fi însoțită de fișa de lichidare*, completată și semnată de absolvent; 

*Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea absolvenților, în baza situației existente la 

nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a 

listelor de debitori din anii terminali, transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de 

filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Studenții care 

la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada 

stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data 

de 30.09.2022. 

 

Subiectul email-ului va fi: înscriere licență_Nume și Prenume absolvent 

 

 

 Fișa de înscriere pentru examenul de licență  - se descarcă de la     adresa: 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/examene/2289-examen-fianlizare-studii-de-licenta - sesiunea-

septembrie 2022 

 Fișa    de    lichidare    este    disponibilă -  se     descarcă     de     la     adresa: 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/examene/2289-examen-fianlizare-studii-de-licenta - sesiunea-

septembrie 2022 
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Alte documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență – de regulă, acestea există la   dosarul 

studentului: 

 Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul existent în dosar (se face de  către 

secretariat) 

 Certificat de naștere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar) 

 Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă e cazul și dacă nu se află la dosar) 

 Copie CI 

 Certificat de competență lingvistică 

 

Pe data de 13 septembrie, după susținerea probei 1, absolventul va trebui să depună la secretariatul facultății 2 

fotografii color realizate recent, numai pe hârtie fotografică, dim. 3/4 cm, completate pe verso cu numele și 

prenumele candidatului. 

 

Precizări privind susținerea examenului de licență 

 

Examenul de licență constă în 2 probe: 

 

Proba 1 – scrisă – evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – conform deciziei Consiliului 

Facultății de Chimie – se va susține în varianta  față în față  

 

Proba 2 – orală – prezentarea și susținerea lucrării de licență – se va desfășura  față în față 

 

 

Candidații vor trimite lucrarea de licență, în format electronic, pe adresa de email a secretarului de comisie; lucrarea 

va fi însoțită de declarația de originalitate și de cererea pentru susținerea lucrării de licență și aprecierea 

coordonatorului. 

 

 

 Declarația de originalitate –se descarcă de la adresa: 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/examene/2289-examen-fianlizare-studii-de-licenta- 
sesiunea-septembrie 2022 

 Cererea pentru susținerea lucrării de licență și aprecierea coordonatorului - se  

descarcă de la adresa: 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/examene/2289-examen-fianlizare-studii-de-licenta-sesiunea- 

septembrie 2022 
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