SESIUNEA RESTANȚE: 29.08.2022 – 11.09.2022
Planificarea examenelor va fi consultată cu o zi înainte de examen în eventualitatea
unor modificări de ultim moment

Pentru anii I – III
-

Examenele din anul în curs se susțin fără taxe;
Taxa pentru examenele creditate este de 100 lei/examen și aceasta se va achita înainte de
susținerea examenelor;

SESIUNE SPECIALĂ PENTRU ANII TERMINALI
(anul IV - licență și anul II – master)
-

-

-

-

-

Studenții din anii terminali pot susține, o singură dată, examenele restante în sesiunea specială
aprobată de Consiliul facultății, în perioada 29.08.2022- 11.09.2022.
Taxa pentru examen este de 100 lei/examen, indiferent dacă este examen creditat sau examen
din anul în curs și se va achita înainte de susținerea examenelor; Plata examenelor se face din
aplicația de student;
Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții
din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din planul de învățământ,
inclusiv la Cercetare-proiectare (practică și elaborare proiect de diplomă) – licență, anul IV, sem.II,
respectiv Activitate de cercetare științifică și Elaborarea lucrării de disertație – master anul II, sem
II, până la data de 11.09.2022.
Notă:
Studenții facultății care nu întrunesc condițiile de promovare într-un an superior (anii I-III) sau de
finalizare a studiilor (anii terminali) vor transmite electronic, pe adresa de email a facultății
f-sef@unitbv.ro, exclusiv de pe contul instituțional (adresa de student), cererea de prelungire a
școlarității (de repetare), până la data de 16.09.2022, ora 15.00.
Cererea va fi însoțită, obligatoriu, de dovada achitării taxei de școlarizare.
Pentru studenții care sunt la prima repetare taxa se calculează în funcție de numărul de credite
restante înmulțit cu 58,33 lei (ex. 15 credite x 58,33 lei = 874.99 lei);
Pentru studenții care repetă a doua oară același an, taxa de școlarizare este de 3500 lei și se
achită integral, conform Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.

!!! TOATE TAXELE SE ACHITĂ DIN APLICAȚIA DE STUDENT !!!

