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Înscrierea absolvenților
la examenul de finalizare a studiilor - sesiunea februarie 2021
Pentru a se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea februarie 2021, absolvenții vor trimite
prin e-mail documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare
a studiilor, către secretara programului de studii, la adresa de e-mail corespunzătoare din Anexa 1.
Documentele care trebuie trimise prin e-mail în perioada 01-05 februarie 2021 sunt:
(1) Un document PDF care să cuprindă:
a. Cerere tip de înscriere (tipărită ambele pagini, completată și semnată pe prima pagină);
b. Certificatul de naștere;
c. Cartea de identitate;
d. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
e. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu, doar dacă originalele acestora nu sunt
la dosarul cu actele studentului, depuse la secretariatul FSEGA;
f. Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, doar pentru înscrierea la examenul de
disertație și doar dacă originalele acestora nu sunt la dosarul cu actele studentului, depuse
la secretariatul FSEGA;
g. Dovada plății taxei de înscriere, dacă este cazul;
h. Atestatul/adeverința de echivalare/recunoștere a studiilor, doar pentru absolvenții cu
studii în străinătate - cetățenii români și doar dacă originalul acestuia nu este la dosarul cu
actele studentului, depuse la secretariatul FSEGA;
(2) Un document PDF care să cuprindă:
a. Declarație tip pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (completată și semnată);
b. Atestat/certificat de competență lingvistică, doar pentru înscrierea la examenul de licență
și doar dacă originalul nu este la dosarul cu actele studentului, depuse la secretariatul
FSEGA;
(3) Lucrarea de licență/disertație (variantă integrală, inclusiv pagina cu titlul și cuprinsul, format PDF).

Validarea înscrierii este condiționată de:


acceptul coordonatorului științific
 lucrarea de licență/disertație (variantă finală, integrală, inclusiv pagina cu titlul și
cuprinsul, format PDF) va fi transmisă, prin e-mail, de către absolvent către coordonatorul
științific al lucrării, în vederea acordării de către acesta a acceptului de înscriere la examen;




acceptul este acordat de către coordonator prin e-mail transmis către secretara programului
de studii;

transmiterea completă și corectă a tuturor documentelor necesare
 verificarea tuturor documentelor transmise se face de către secretariatul facultății;
 secretariatul nu poate valida înscrierea decât după acordarea acceptului de către
coordonatorul științific;
 în momentul în care secretariatul validează înscrierea, va comunica acest lucru studentului
prin e-mail.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului de specialitate, prin e-mail, la
adresele corespunzătoare din Anexa 2, menționând numele, prenumele, forma de învățământ, programul
de studiu și informația solicitată.

Decan,
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață

Anexa 1: Adrese de e-mail secretariat pentru procesul de înscriere
la examenul de finalizare a studiilor – sesiunea Februarie 2021
Nume și prenume
secretară

Adresă de e-mail

Crișan Aurelia Elena

secretariat.fsega.crisan.aurica@gmail.com

Enache Andreea

secretariat.fsega.enache.andreea@gmail.com

Ciglenean Cristina Gabriela

secretariat.fsega.cigle.cristina@gmail.com

FB, CIG franceza

Gábor Karolina Anna

secretariat.fsega.gabor.karolina@gmail.com

FBM, IEM, MGM, MKM

Har Ramona Anca

secretariat.fsega.har.ramona@gmail.com

EAI

Pop Mariana Adela

secretariat.fsega.pop.adela@gmail.com

CIG, SPE, EG

Pop-Nițoi Letiția-Stela

secretariat.fsega.pop.letitia@gmail.com

IE, CIGE, EAIE, FBE, MGE

Tocaciu Hilda Monica

secretariat.fsega.tocaciu.monica@gmail.com

MG, EAM, AAG

Vlad Angela Ana

secretariat.fsega.vlad.angela@gmail.com

ECTS, MK

Rotar Elena

secretariat.fsega.rotar.elena@gmail.com

Tudose Ibolya

secretariat.fsega.tudose.ibolya@gmail.com

Stepan Daniela

secretariat.fsega.stepan.daniela@gmail.com

Veress Ana Maria

secretariat.fsega.veress.anamaria@gmail.com

Vaszi Monika

secretariat.fsega.vaszi.monika@gmail.com

Lihet Iuliana

secretariat.fsega.lihet.iuliana@gmail.com

Listă programe de studii deservite
AMFFE, AO, DE, EB, ESA, EXCA, GEP,
IBM, MACD, MCAC, MDA, MDAE, MRU,
SADE
AATCS, AB, AI, BPC, DRD, FCA, FISC,
GFC, MAM, MIG, SPMK, SPMKM

CIG ID, FB ID, MG ID, MGM ID, EXCA
FR, MRU FR
ECTS ID, EAI ID, IE ID, MK ID, MCAC FR,
MDA FR
ECTS la Reșița, CIG la Reșița, MK la Reșița,
MK ID la Reșița, AATCS la Reșița, ECEF la
Reșița, MCA la Reșița
ECTS la Sf. Gheorghe, ECTSM la Sf.
Gheorghe, EFM la Sf. Gheorghe, EFM ID la
Sf. Gheorghe, MDA master la Sf. Gheorghe,
EF la Sf. Gheorghe, ECTSM ID la Sf.
Gheorghe, ECTS ID la Sf. Gheorghe
CIG la Sighetu Marmației, CIG ID la
Sighetu Marmației

