LICENŢĂ SEPTEMBRIE 2020
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Calendarul desfăşurării examenului de licenţă sesiunea Septembrie 2020
Program de studiu: Medicină Dentară: 08-11 septembrie 2020
Program de studiu: Tehnică Dentară: 08-11 septembrie 2020
Program de studiu: Asistenţă Medicală Generală: 08-11 septembrie 2020
Program de studiu: Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare: 08-11 septembrie 2020

Înscrierea candidaţilor: 1-31 iulie 2020
Opis-ul dosarului de înscriere pentru absolvenţi români este:
➢ Cerere de înscriere tip;
➢ Declarația de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor;
➢ Diploma de bacalaureat, în original și o copie simplă;
➢ Supliment la Diplomă, în original;
➢ Certificat de naştere, copie;
➢ Certificat de căsătorie, copie (dacă este cazul);
➢ Copie simplă după buletinul sau cartea de identitate;
➢ Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat
de universitate sau de o altă instituţie specializată;
➢ Fișă de lichidare;
➢ Chitanța de plată a examenului de licență;
➢ 2 fotografii color recente, dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică.
➢ Lucrarea de licenţă cu referatul conducătorului ştiinţific şi CD cu prezentarea în
Power Point.
➢ Dosar plic.

Opis-ul dosarului de înscriere pentru absolvenţii străini este:
➢ Cerere de înscriere tip;
➢ Declarația de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor;
➢ Diploma de bacalaureat, în original și o copie simplă tradusă;
➢ Supliment la Diplomă, în original;
➢ Certificat de naştere, copi (tradus);
➢ Certificat de căsătorie, copie (dacă este cazul) –tradus;
➢ Copie simplă după buletinul sau cartea de identitate – tradus;
➢ Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat
de universitate sau de o altă instituţie specializată;
➢ Scrisoarea de acceptare la studii în România-original+copie;
➢ Fișă de lichidare;
➢ Chitanța de plată a examenului de licență;
➢ 2 fotografii color recente, dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică.
➢ Lucrarea de licenţă cu referatul conducătorului ştiinţific şi CD cu prezentarea în
Power Point.
➢ Dosar plic.

