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***********************************  

*        IMPORTANT !            * 

* Înainte de a începe completarea cererii          * 

* citiţi cu atenţie instrucţiunile din partea         *   Nr. diplomei........................... 

* de jos a paginii, deoarece completarea           * 

* incorectă a formularului va avea drept           *   Nr. matricol............................ 

* consecinţă întocmirea greşită a diplomei        * 

* şi, deci, anularea ei.                                     * 

************************************ 

 

 
  Către 

   RECTORATUL UNIVERSITĂŢII „BABEŞ-BOLYAI” 

 

 

 Subsemnatul (a) 1_________________________________________________________ 

fiul (fiica)__________________________________ şi _________________________________ 

născut (ă) la data de: anul __________, luna ______________________, ziua _______________ 

în localitatea ___________________________, judeţ ___________________________, cetăţean 

al statului2______________________________ domiciliat (ă) în localitatea _________________ 

____________________, strada _____________________________________, nr. ___________, 

judeţul _____________________, număr de telefon___________________________________, 

e-mail________________________vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea diplomei 

de3______ ______________________________________. 

 Menţionez că am absolvit Facultatea de _______________________________________ 

Specializarea _________________________________________, direcţia de aprofundare______ 

__________________________________, forma de învăţământ4__________________________ 

în anul universir 20___/20___ şi am susţinut examenul de diplomă în sesiunea5_______________ 

20____. 

 Anexez două fotografii 3/4 cm (tip buletin). 

 Menţiuni speciale ________________________________________________________. 

 

 

 

 
Data ______________________   Semnătura _____________________ 

 

 

 

                                                 
1 numele, toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absolventului se vor scrie, obligatoriu, după 

certificatul de naştere, citeţ, cu litere mari de tipar, respectînd ordinea  în care sunt înscrise în certificatul de 

naştere (Exemplu: POP GH.I. DAN-VICTOR-IOAN). Dacă survin schimbări de nume prin căsătorie sau 

alte situaţii, acestea se vor înscrie la rubrica Menţiuni Speciale); 
2 se va completa numai de către absolvenţii cetăţeni străini; 
3 licenţă, master, certificat absolvire curs postuniversitar; 
4 curs de zi, seral sau fără frecvenţă; 
5 iunie, septembrie, februarie 
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UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ- NAPOCA 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 

 

 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE/ABSOLVIRE 

 PROBA6       REZULTATUL7 

 

I. ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

II. ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

III. ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Media probelor:        __________________________________________ 

Lucrare de diplomă/disertaţie/absolvire___________________________________________ 

Media examenului de  

licenţă/disertaţie/absolvire       ___________________________________________ 

 

 

Media generală de promovare  

a anilor de studii:        ___________________________________________ 

Media generală de  

licenţă/disertaţie/absolvire8:       ___________________________________________ 

 

CONDUCEREA FACULĂŢII CERTIFICĂ AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA 

DATELOR DE MAI SUS: 

   

  DECAN,    SECRETAR-ŞEF FACULTATE, 

 

L.S. 

                                                 
6 denumirea probelor la care s-au susţinut examenele (I – disciplina fundamentală) 
7 nota (în cifre şi litere) 
8 media generală a examenului de licenţă/disertaţie/absolvire 


