
 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ □ MASTER □ 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 
Formă învățământ ZI □ ID □  

 Program studii __________________________ 

 _______________________________________ 

 An studii _________ 

 Grupa _______ 

 

Domnului Decan al Facultății de Studii Europene 

 

Nr .____________/_______________ 

Aviz Decan, 

 

DOMNULE DECAN, 

 

 

 Subsemnatul/a_______________________________________________________________, 

am fost student(ă) al (a) Facultăţii de Studii Europene, în perioada  201_ / 201_, având ______ 

examene restante,  vă rog să-mi aprobaţi prelungirea  școlarității*, cu taxă pentru disciplinele restante 

şi de diferenţă, pentru anul universitar 201_ / 201_, deoarece nu îndeplinesc condiţiile de absolvire a 

ciclului de studii.  

Sunt de acord că trebuie să satisfac cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care voi 

termina studiile, (conf. Regulamentului de credite UBB), inclusiv cele referitoare la modificările de 

taxe, (conf. Regulamentului de Taxe UBB). 

Mă angajez să depun la secretariat: Contractul de studii de restanţă pentru anul universitar 

201_ / 201_ (cu cel puţin 10 zile înainte de începerea sesiunii de examene)  şi  dovada achitării taxei 

aferente disciplinele restante şi de diferenţă**.  

 

P r e c i z e z  d a t e l e  p e r s o n a l e :  

e - m a i l :  _______________________________________________________________, 

telefon:  _______________________________________________________________, 

a d re s a  d e  d o m i c i l i u :  ___________________________________________________________ 

  

 

Data ______________    Semnătura ______________ 

 
Situaţia şcolară  

a persoanei în prelungire de şcolaritate………………….…………………nr matricol………… 

 

A studiat în perioada  201_ / 201_, 

 

Debitor taxe_______________ 

 

Prelungire de şcolaritate /anul univ. 201_- 201_/  ....................................... 

 

Exmatriculat cu dispoziţia nr.____________/______________ 

Reînmatriculat cu ordinul nr.____________/______________ 

 

Prelungire de şcolaritate anul univ. 201_- 201_/ ....................................... 

Prelungire de şcolaritate anul univ. 201_- 201_/ ....................................... 

 

 

Secretar____________________ 

 

 

*Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al 

anilor de studiu (3 respectiv 4 în cazul studiilor de licenţă, 2 în cazul masteratelor de 2 ani). 

**Taxa este stabilită după următoarea formulă: tariful unitar/credit x nr. credite) de studii în termenul 

legal. 


