
ANUNŢ IMPORTANT 

Pentru studenţii din anul terminal (licenţă şi master) care: 

1.Au restanţe la discipline din anii I, II si III, semestrul 1

sau/şi 

2.Au restanţe la discipline din anul I, II, III, semestrul 2 pe care nu le-au promovat nici în sesiunea

normală de restanţe din 24.05-06.06.2021 şi nici în sesiunea de restanţe din 07.06-13.06.2021 (inclusiv 

în situaţia în care nu s-au prezentat la aceste examene) 

sau/şi 

3. Care au restanţe la discipline care nu se mai predau in cadrul specializării

Înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie este condiţionată de promovarea acestor 

examene.  

În acest sens, studenţii care au examene restante (în total maxim 20 de credite), le pot susţine 

în sesiunea de lichidare derulată în PERIOADA 17 IUNIE 2021 (JOI) - 18 IUNIE 2021 (VINERI). 

În vederea susţinerii examenelor, studenţii trebuie: 

►să verifice ca numărul creditelor pentru examenele restante să nu depăşească 20 de credite.

► să plătească exclusiv în AcademicInfo taxa de examen în datele de: 14 iunie 2021 (luni) și

15 iunie 2021 (marți) până la ora 16. Pentru susţinerea examenelor din sesiunea de lichidare este 

nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de 1/2 din valoarea taxei obişnuite de examen pentru 

disciplinele in cauză. 

► să trimită pe mail secretarei de specializare, cererea pentru aprobarea sesiunii de lichidare,

în datele de: 14 iunie 2021 (luni) și 15 iunie 2021 (marți) până la ora 16.

► Nu se va admite trimiterea de cereri de lichidare după termenul stabilit.

VOR FI PRIMIŢI ÎN SESIUNEA DE LICHIDARE DOAR STUDENŢII CARE RESPECTĂ PAŞII 

ANTERIOR MENŢIONAŢI.  

Adresele de e-mail ale secretariatului 

- Administrație europeană anul III și studenții aflați în prelungire de școlaritate de la această 

specializare; Relații internaționale și studii europene-limba de predare română și promoțiile 

aceleași specializări (2014-2017; 2017-2020) cu prelungire de școlaritate în 2020-2021; Relații 

internaționale și studii europene – învățământ la distanță și studenții aflați în prelungire de 

școlaritate de la această specializare - d-na Luca Dorina e-mail dorina.luca@ubbcluj.ro  

- Relații internaționale și studii europene (în limba germană) anul III și studenții aflați în prelungire 

de școlaritate de la această specializare; Relații internaționale și studii europene-limba de predare 

română anul III și promoțiile aceleași specializări (2015-2018; 2016-2019) cu prelungire de 

școlaritate în 2020-2021 – d-na Iulia Crișan e-mail  iulia.crisan@ubbcluj.ro 

 -Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) anul III și studenții aflați în prelungire 

de școlaritate de la această specializare; Management anul III și studenții aflați în prelungire de 

școlaritate de la această specializare; – d-na Ramona Ciupei e-mail ramona.friedmann@ubbcluj.ro 

- Toate specialzările Master - d-na Anamaria Bicaș e-mail anamaria.bicas@ubbcluj.ro 

Cererea pentru aprobarea sesiunii de lichidare poate fi descărcata de pe link-ul 

https://euro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020-CERERE-TIP-pentru-Sesiunea-de-lichidare.pdf 
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