
ANUNŢ IMPORTANT!

Absolvenţii studiilor universitare de masterat, care doresc susţinerea examenului de disertaţie
în sesiunea FEBRUARIE 2021, se vor înscrie în perioada 17-19 februarie 2021, la
secretariatul Facultăţii de lnginerie, astfel:

În 17 şi ls februarie 2021, în intervalul orar 9°°-16°°, iar în data de 19 februarie 2021 în
intervalul orar 9°°-|330.

I)OCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LE GASITI MAI JOS!



OPIS
ACTE DEPUSE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTATIE

februarie 2021

Numele absolventului rogram de studii

Nr.Crt. Documentul Felul documentului Da"u

1 Diplomă de bacalaueat Original
2 Diplomă de bacalaueat Copie confomi cu originalul
3 Foaie matricolă liceu Original
4 Foaie matricolă liceu Copie confomi cu originalul
5 Diploma Licenta Original
6 Diploma licenta Copie confomi cu originalul
7 Supliment la diploma deLicenţă Original

8 Supliment la diploma delicenţă Copie confom cu originalul

9 Certificat de naştere Copie confomi cu originalul
10 Certificat de căsătorie/ actdoveditorschimbarenume Copie confom cu originalul

11 2 poze 3/4 Hârtie fotografică
12 C.I.  sau 8.1. Copie confomi cu originalul
13 Cerere înscriere examen dedisertatie Original completată si semnata

14 Fişă de lichidare Original completată si semnata
16 Declaraţie plagiatcoordonator Original completată si semnata

17 Declaratie plagiat absolvent Original comi)letată si semnata
18 Chitanţă taxă susţinereexamendedisertatie Original

Am predat astăzi

Semătură absolvent,

secretarului facultăţii, documentele din opis.

Am primit documentele
Semnătură secretar facultate,



DIDna
Judeţul

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu -Jiu

Facultatea de lnginerie

FIŞĂ DE LICHIDARE

născut(ă)      în      localitatea
la  data  de:  ziua  ......  luna

nr. de telefon
fost student al Facultăţii de lnginerie, specializarea

anul   .......... „  fiul/fiica  lui

C.N.P
la Universitatea

"Constantin     Brâncuşi"     din     Târgu-Jiu,     ce     prezintă     următoarele     situaţii     de     lichidaTe,     la     această     dată     fiind

ABSOLVENTmxMATRICULAT/RETRAS/rRANSFERAT la sfarşitul anului universitar ............ / ........

VIZELE DE LICHII)ARE
Nr.crt Compartimentul Viză com partiment Data acordării vizei

1.

Serviciul Social, Cămine - Cantine-Căminulstudenţesc-(administratorcămîn)

2.

Biblioteca Centrală a Universităţii

L.S.

3.

Biblioteca Facultătii de lnginerie

L.S.

4.

Compartiment Administrativ ,GestiuneşiDezvoltarePatrimoniu

5.

Contabilitate

CONTABIL ŞEF,

DECAN'

Am ridicat azi .... „ ......... diploma de bacalaueat original  seria ................ nr.
foaia matricoLă original numărul

1icentă seria ............... numărul

original număru]
de..."."
SemnătuTa

SECRETAR ŞEF FACULTATE,

....... eliberată la data
din data de ..... „ ......., diploma de

eliberată la data de ........... „„.suplimentul la diplomă/F.M.
certificatul de competenţă lingvistică original numărul ............... din data

C[ seria ................ nr„..„ .........  Eliberat la data de

Calea Eroilor, Nr. 30, Targu-Jiu, 210150, Gor), Rornania
Tel: " 253 215848,

E-mail: secretariatinginerie@mail.com



UNIVERSITATEA ''CONSTANTIN BRÂNCUŞI"DINTÂRGUIIU

FACULTATEA DE INGINERIE

Specializarea/programu[ de studii

CERERE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTATIE

Numele,    iniţiala    tatălui    şi    prenumele    candidatului(ei)    (datele    din    certificatul    de

data şi locul naşterii:

ziua..............luna..........„......„...„.„.anul..............1ocalitatea........................judeţul

prenumele părinţilor: mama

Cod numeric personal

Domiciliul  stabil

Anul            absolvirii

disertaţie

şi    coordonator    ştiinţific    pe

CI/Bl  seria ........... nr

telefon

având            titlul            lucrării            de

prezenta vă rog a-mi aproba susţinerea examenului de disertaţie în

Aviz coordonator,

DATA'

sesiunea

SEMNĂTURA,



DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

-ABSOLVENT-

Subsemnatul(a)

absolvent(ă)  al(a) Facultăţii de lnginerie,  din cadrul Universităţii  „Constantin Brâncuşi" din

Târgu        Jiu,        specializarea

promoţia ..................., candidat(ă) la susţinerea publică a

proiectului     de     diplomă     /     lucrării     de     disertaţie     în     sesiunea

declar   pe   propria   răspundere   că   lucrarea   cu   titlul ............................

elaborat(ă)  sub  conducerea  ştiinţifică  a  dlui/dnei

rezultatul muncii mele, pe baza infomaţiilor obţinute din surse biografice pe care le-am citit

şi  le-am menţionat în note  şi în bibliografie.  Cunoscând prevederile  legale privind fdsul  în

declaraţii  (art.  326  Cod  Penal,  precum  şi  art.  143,  aln.  4  din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.

1/2011)  declar că lucrarea nu  conţine plagiat,  în toate  fomele  lui,  nu încalcă drepturile  de

proprietate  intelectuală  ale  cuiva,  persoană  fizică  sau juridică  şi  nu  a  mai  fost  prezentată,

parţial  sau  în  întregime,  vreunei  instituţii  de  învăţământ  superior  în  vederea  obţinerii  unui

grad didactic sau titlu ştiinţific.

Data, Absolvent,



DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

- CO0RDONATOR -

Subsematul(a)

coordonator           ştiinţific           al           lucrării           de           licenţă/diertaţie           cu           titlul

elaborată de absolventul(a)

promoţia declar că nu am cunoştinţă că lucrarea este plagiată şi

cunosc prevederile art.  143, alin. 4 din legea nr.1/2011 :  "Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de

diplomă,  de  disertaţie  şi  de  doctorat  răspund  în  solidar  cu  autorii  acestora  de  asiguarea

originalităţii conţinutului acestora" .

Data, Coordonator ştiinţific ,


