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TEMATICĂ
Înscrierea candidaţilor
1.
concursul de admitere la studii universitare
Organizarea activităţii didactice pentru studile universitare de licență și de masterat:
Înmatricularea in universitate si documentele studentului
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de

masterat

Îndeplinirea contractului de studii.
Repetarea de şcolaritate. Intreruperea de studii.
Exmatricularea. Reînmatricularea
4.
Examinarea și notarea studenților: catalogul, sesiunile de examinare, modalitatea de
contestare a rezultatelor evaluării.
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Categorii de burse. Criterii de acordare a burselor
Actele necesare pentru obținerea de burse şi ajutoare sociale
Gestionarea actelor de studii şi documentelor universitare
8.
Gestionarea documentelor universitare: suplimentul la diplomă, foaia matricolă,
registrul matricol, cataloage, situația şcolară, adeverinţa privind finalizarea studiilor, adeverinţa
care atestă calitatea de student)
Conţinutul
formatulactelor de studii:
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completare a Suplimentului
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Clasare şi arhivare:
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Arhivare. Evidenţa, selecţionarea şi păstrarea documentelor
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6. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licență, COD PO.DID.08, aprobată la data de
5. Procedura

07.07.2020, ediţia 3, revizia 3
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admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă COD
PO.DID.05, aprobată la data de 07.07.2020, ediţia 8, revizia 13
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15.ORDIN Nr. 3714/2018
21 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi
operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România
16.H.G. nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conținutului şi formatului actelor de studii care vor fi
eliberate absoNenţilor ciclului 1 studii universitare
licenţă
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aprobarea conţinutului formatului actelor de studii care vor eliberate
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În data de 16.04.2021, ora 10%, va avea loc
examenul

de

promovare pe postul de secretar

studii superioare gr.I, al dnei Eugenia Sainciuc, angajată în funcția de secretar studii
superioare
la
er.ll secretariatul. Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.
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