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Calendarul desfăşurării examenului de licenţă 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022*) 
Examenul de licență se organizează doar dacă sunt înscriși 

minimum 5 absolvenți la fiecare program de studii. 
 

Activitatea Termen 
Înscrierea absolvenţilor la secretariat :  

- Limbă și literatură (RE, RF, EF, ER, FR) 01-02.09.2022 

- Comunicare și relații publice 01-02.09.2022 

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar 01-02.09.2022 

Predarea lucrării de licenţă conducătorului ştiinţific - 

termen limită 
02.09.2022 

Examenul de licenţă 12-18.09.2022 
 
 

IMPORTANT  
 

Acte necesare înscrierii:  
a) Cererea de înscriere, semnată de administratorul-șef. Absolvenții programului de studii PIPP, vor 

specifica pe cerere, și opțiunea pentru proba 1 (Limba română/ Matematică); 

b) Fișa plan la examenul de licență (fișa plan F 60.07/ Ed.04) – semnată de coordonatorul lucrării de 

licență; 

Cererea și fișa plan se pot lua de la secretariat sau se descarcă de pe pagina web a Facultății. 
c) Certificatul de naştere, în original şi copie; 

d) După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele) de schimbare a numelui 

de la naştere, în original şi copie; 

e) Actul de identitate, în original și copie; 

f) Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și copie (doar pentru absolvenții care nu au 

diploma depusă la dosar);  

g) 2 (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după modelul celor din cărţile de identitate. 

Fotografiile nu se decupează de către absolvent). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică, pe 

care să se poată aplica ştampila/timbrul sec. Nu se acceptă fotografii în care titularii sunt îmbrăcaţi 

în haine de culoare închisă sau, în care poartă ochelari cu lentile colorate; 

h) După caz, dovada de plată a taxei de examen (500 lei – plătesc absolvenții cu taxă din promoția 

curentă, cei nepromovați în sesiunea din iulie 2022, și toți absolvenții din promoțiile anterioare); 

i) Folie plastic A4. 

j) Pentru susţinerea examenului de finalizare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

absolvenţii studiilor universitare de licenţă din alte instituţii de învăţământ superior vor prezenta la 

înscriere situaţia şcolară, cu semnătura rectorului şi ştampila instituţiei absolvite, însoţită de aprobarea 

instituţiei absolvite şi de o adeverinţă care confirmă autenticitatea datelor din situaţia şcolară şi 

legalitatea studiilor absolvite de titular. 

k) Certificatul de competenţă lingvistică, într-o limbă de circulaţie internaţională – pentru 

absolvenții altor universități, vizat de departamentul de specialitate al Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău – pentru studiile universitare de licenţă sau studiile universitare de lungă durată. Certificatele 

eliberate de organisme naţionale/internaţionale acreditate se depun în original şi copie. 
 

*) Informațiile pot fi actualizate/ modificate în funcție de hotărârile luate la nivel de Universitate. 

De aceea, vă rugăm să urmăriți pagina web a Facultății și site-ul Universității. 

Decan,  
 

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei 
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