
Dragi absolvenți IESC 

Studenții din anul IV (licență ) care doresc  să participe la 

examenul de diplomă în sesiunea VARA 2021 trebuie să vină la 

secretariat cu un dosar plic, cartea de identitate, dovada achitării 

taxei (vezi detalii mai jos *) și 2 fotografii mate.  

La secretariat completează și semnează urmatoarele 

documente: 

- cerere de înscriere la examenul de diplomă, 

- acordul de prelucrare a datelor personale, 

- *taxă plătesc doar studenții care au făcut 3 ani la taxă (70 lei) și 

studenții din promoțiile anterioare (100 lei).  

Această taxă se plătește în Intranet în contul de student sau 

în contul universității. 

 

 
 

Înscrierea la examenele de diplomă are loc în intervalul: 

- 14 iunie-17 iunie 2021 (pentru programele de licență )  

 

Ulterior, cu 5 zile înainte de susținerea examenului, se încarcă 

în e-learning, într-o locație deschisa de secretarul comisiei de 

diplomă următoarele documente:  

- lucrarea de diplomă,  

- fișa lucrării de diplomă semnată de profesorul coordonator și 

de decan, 

- declarația de originalitate. 



 

Masteranzii din anul II  care doresc  să participe la 

examenul de disertație sesiunea VARA 2021 trebuie să vină la 

secretariat cu un dosar plic, cartea de identitate și dovada 

achitării taxei (vezi detalii mai jos *).  

La secretariat completează și semnează urmatoarele 

documente: 

- cerere de înscriere la examenul de disertație, 

- acordul de prelucrare a datelor personale, 

- *taxă plătesc doar masteranzii care au făcut 2 ani la taxă (70 

lei) și cei din promoțiile anterioare (100 lei).  

Această taxă se plătește în Intranet în contul de student sau 

în contul universității. 

 

 
 

Înscrierea la examenele de disertație are loc în intervalul: 

- 21 iunie-24 iunie 2021 (pentru programele de masterat). 

 

Ulterior, cu 5 zile înainte de susținerea examenului, se încarcă 

în e-learning, într-o locație deschisa de secretarul comisiei de 

diplomă/disertație următoarele documente:  

- lucrarea de diplomă/disertație,  

- fișa lucrării de diplomă/disertație semnată de profesorul 

coordonator și de decan 

- declarația de originalitate. 

 



Pentru informații suplimentare sunați la secretariatul facultății 

la 0268 47 47 18 sau scrieți pe unul din e-mail-urile celor 3 

secretare de la facultatea noastră: 

Cristina Rodica CHIRILĂ - cristina.chirila@unitbv.ro 

TEHNOLOGIA  INFORMAȚIEI – TI 

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ – AIA 

ROBOȚI – ROBO 

S.A.A.T.I. - MASTERAT 

 

Mălina CAȚAGOI - catagoi.elena@unitbv.ro 

ELECTROTEHNICĂ – ET 

INGINERIE ELECTRICĂ ȘI CALCULATOARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – IEC 

S.E.A. ÎN LIMBA ENGLEZĂ – MASTERAT 

 

Nicoleta DĂNESCU - danescu.nicoleta@unitbv.ro 

INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII   ȘI TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE - IETTI 

ELECTRONICĂ APLICATĂ - EA 

TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE TELECOMUNICAȚII - TSTc 

CALCULATOARE - CALC 

S.E.C.I. – MASTERAT 

S.C. – MASTERAT 

 

 

 

 
 


