
În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Drept,  

formele de învățământ: cu frecvență (zi), frecvenţă redusă (fără frecvenţă) 

și învățământ la distanță – specializarea/programul de studii Drept,  

din toate promoțiile 1996-2019 
 

S u s ţ i n e r e a  e x a m e n u l u i  d e  L i c e n ţ ă  v a  a v e a  

l o c  î n  d a t a  d e   

 2 7  f e b r u a r i e  2 0 2 0 ,  O R A  9 . 0 0  

Înscrieri în perioada:  
12.02.2020-20.02.2020: 

Documente obligatorii la dosar: 
 

1. DIPLOMA DE BACALAUREAT original şi copie; foaia matricola liceu, copie. 

2. CERTIFICAT DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ (dacă e cazul şi CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - copie) şi 

orice alt act care atestă schimbări de nume sau de prenume – in copie; 

3. SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ, COPIE (pentru absolvenţii proprii din promoția curenta se depune  la dosar de catre  secretariat); 

4. CARTE  DE IDENTITATE valabilă – COPIE; 

5. ADEVERINŢĂ DE ABSOLVENT, cu menţiunea că forma de învăţământ absolvită este autorizată provizoriu sau acreditată, la data 

susţinerii examenului de licenţă, însoțită de acordul instituțiilor (senatelor instituțiilor de învățământ superior prezentarea unui print 

screen din Registrul Matricol Unic (eliberat de Universitatea absolvita, cu semnatura si stampila Secretarului Sef al 

facultatii absolvite) și cu mențiunea că instituția își asumă responsabilitatea pentru actele eliberate -  PENTRU ABSOLVENŢII 

PROVENITI  DIN ALTE UNIVERSITĂŢI* ; 

6. CERERE DE ÎNSCRIERE TIP (SE PROCURĂ DE LA SECRETARIAT sau se descarcă de pe site-ul universității); 

LUCRARE DE LICENŢĂ (cu denumirea disciplinei scrisă pe copertă sau pe prima pagină:  1 EXEMPLAR, însoţită 

de un CD CU LUCRAREA DE LICENȚĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC (un fisier Word, un fisier PDF)  intr-un 

plic atasat (lipit) la coperta interioara a lucrarii, însoțită de o DECLARAŢIE a autorului lucrării (se descarcă de pe site-

ul universității) şi de REFERATUL și RAPORTUL ANTIPLAGIAT din programul ANTIPLAGIAT, SEMNATE 

DE CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR; PENTRU ABSOLVENŢII ALTOR UNIVERSITĂŢI REFERATUL 

TREBUIE SĂ APARŢINĂ CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR (CU GRAD DIDACTIC CEL  PUŢIN 

LECTOR) ȘI RAPORTUL ANTIPLAGIAT din programul ANTIPLAGIAT, semnate de cadrul didactic titular de 

disciplină; 

7. Formular registru de evidență absolvenți (se descarcă de pe site-ul universității), PENTRU ABSOLVENȚII PROPRII; 

8. 3 FOTOGRAFII (3X4 cm -  in ţinută decentă, color, pentru diplomă), cu numele şi prenumele menţionate pe verso; 

9. PLIC ( pentru poze); 

10. chitanţa de achitare a taxei de licenţă de 1500 lei; 

11. fişa de lichidare (se descarcă de pe site-ul universității), (semnata si stampilata de casierie, biblioteca), PENTRU 

ABSOLVENŢII PROPRII. 

 

Absolvenţii PROPRII care au mai susţinut examenul de licenţă și au fost respinși sau retrași, se vor putea înscrie în baza 

chitanţei de achitare a taxei de licenţă, a lucrării de licenţă actualizate, referat revăzut și semnat în anul curent (2019), 

declaraţia autorului lucrării, 3 fotografii (3x4 cm), precum şi a actelor depuse în sesiunile anterioare în perioada:  

12.02.2020-20.02.2020: 
Absolvenţii altor universități* trebuie sa aiba la dosar și formularul de acord dintre instituții (postat pe site) 

*Se pot inscrie absolvenţii specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu LA DATA SUSŢINERII 

EXAMENULUI  DE LICENŢĂ, DIN INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE, doar cu aprobarea 

Consiliilor administrative si ale Senatelor ambelor universități si prezentarea unui print screen din Registrul 

Matricol Unic (eliberat de Universitatea absolvita, cu semnatura si stampila Secretarului Sef al facultatii absolvite) 
 

Va rugăm sa respectaţi perioada menţionată de depunere a actelor. 

Titlurile temelor de licență sunt afişate la avizierele pentru Facultatea de Drept sau pe site-ul universităţii www.univ-

danubius.ro şi se obţin în urma unei cereri aprobate de cadrul didactic titular al disciplinei şi ulterior depuse la secretariatul 

Facultăţii de Drept, până la data de 15.11.2019. 

 

CONDUCEREA FACULTĂŢII DE DREPT 

http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/

