
 

 
 
 

EXAMEN DE LICEN

- sesiunea februarie 201

Proba scrisă a examenului de licen
cunoştințelor de specialitate
începând cu ora 10.00, durata acesteia

Accesul candidaților în sala de examen, anume TII4, 

Accesul în sălile de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa 
sălii de examen şi pe pagina web a facultă
identitate – carte de identitate
carnetului de student. Candida
urmare a căsătoriei sunt ruga

Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu t
mobile, mijloace audio
Nerespectarea acestor dispozi
examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licen

 
 

EXAMEN DE LICENȚĂ 

esiunea februarie 2019 -

 

Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I 
țelor de specialitate, va avea loc MARȚI – 26 FEBRUARIE

, durata acesteia  fiind de 2 ore.   

ala de examen, anume TII4, se va fac

Accesul în sălile de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa 
amen şi pe pagina web a facultății, doar pe baza actului de 
carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, 

carnetului de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie 
urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie. 

Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu t
mobile, mijloace audio-video şi orice altă  sursă de documentare.
Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de 

epromovarea examenului de licență. 
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Proba I - Evaluarea 
FEBRUARIE 2019, 

se va face la ora  9.00. 

Accesul în sălile de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa 
ii, doar pe baza actului de 

sau paşaport, sau a 
au schimbat numele de familie 

i să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.  

Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane 
video şi orice altă  sursă de documentare. 

andidatului din sala de 
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