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ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/ 

ABSOLVIRE PROGRAM CONVERSIE PROFESIONALĂ 

Sesiunea IULIE 2021 

Perioadă înscrieri: 18-28 iunie 2021 (fără sâmbătă şi duminică), interval 08.00-16.00 

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 

1. cerere de înscriere-tipizată (se descarcă de pe site/e-mail şi se completează olograf);  

2. carte de identitate (copie); 

3. certificatul de căsătorie (copie - unde este cazul); 

4. formularul privind traseul socio-profesional (se descarcă de pe site/e-mail şi se completează 

olograf); 

5. chitanța de plată a taxei de susținere a examenului de licență - pentru studenții care au studiat în 

regim cu taxă în anul al III-lea, pentru toţi studenţii de la conversie profesională sau pentru absolvenţii din 

promoții anterioare – 500 lei, conform Planului de taxe și tarife aprobat de Senatul USV, care poate fi consultat 

la adresa: 

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/HS_122.pdf 

Taxa se poate achita în casieria USV, corp A, parter, cam A032 sau electronic la: 

https://www.taxeusv.ro/index.php/product/taxa-sustinere-examen-de-licenta-diploma-absolvire-disertatie-2/ 

 

În cazuri excepţionale (boală, distanţă foarte mare etc.) se acceptă transmiterea dosarului în format 

electronic la adresa secretariat.fse@usm.ro, urmând a aduce formatul original în ziua examenului scris (1 

iulie 2021). 

Examenul de finalizare a studiilor se va susţine în perioada 1-6 iulie 2021 după cum urmează: 

1 iulie 2021 – Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

compusă din Elemente de psihopedagogie şi Lb română/Matematică (în funcţie de opţiunea trecută pe cererea 

de înscriere); 

3 iulie 2021 – Proba orală de prezentare şi susţinere a lucrării, pentru Programul de conversie 

profesională PIPP; 

5-6 iulie 2021 - Proba orală de prezentare şi susţinere a lucrării, pentru Programul de licenţă 

PIPP. 

Se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor DOAR studenţii care au situaţia şcolară încheiată şi 

nu au probleme la vreunul din compartimentele USV (bibliotecă, taxe şcolarizare, cămin etc.) 

MULT SUCCES! 

 

Secretar şef facultate, 

Gabriela-Mihaela BLUMENFELD 


