EXAMENE FINALIZARE STUDII SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022
Examenul de LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din sesiunea iunie-iulie 2022 se va susţine
astfel:
1. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă)
– 21 iunie 2022 ora 10.00, amfiteatrul A2;
2. Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă
în perioada 27 – 28 iunie 2022, după cum urmează:
• Programele de studii Fizică și Fizică tehnologică: 27 iunie 2022, ora 10.00,
amfiteatrul A1
• Programul de studii Fizică (în limba engleză): 28 iunie 2022, ora 10.00,
amfiteatrul A1
• Programul de studii Fizică medicală: 27 iunie 2022, ora 9.00, amfiteatrul A2
• Programul de studii Fizică informatică: 28 iunie 2022, ora 10.00,
amfiteatrul A2
Examenul de DISERTAȚIE se va susţine în perioada 29 - 30 iunie 2022, după cum
urmează:
• Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații: 29 iunie
2022, ora 11, sala A4
• Fizică medicală: 30 iunie 2022, ora 9.00, amfiteatrul A2
• Fizica mediului și polimeri ecologici: 30 iunie 2022, ora 10, amfiteatrul A3
• Optică, laseri și aplicații: 30 iunie 2021, ora 11, amfiteatrul A1
• Fizica materialelor avansate şi nanostructuri/ Physics of advanced materials and
nanostructures: 29 iunie 2022, ora 10, amfiteatrul A1
• Fizică teoretică şi computaţională / Theoretical and Computational Physics: 29 iunie
2022, ora 10, amfiteatrul A3
• Surse de energie regenerabile și alternative: 30 iunie 2022, ora 10, sala S12

Înscrierile la examenul de licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii
completată și semnată de absolvent. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de
finalizare a studiilor:
- fișa-tip de înscriere,
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în original și copie,
- diploma de licență sau diploma echivalentă în original și copie (pentru disertație),
- certificatul de naștere original și copie,
- certificat de căsătorie original și copie (dacă este cazul),
- C.I. sau pașaport copie,
- fișa de lichidare (pentru absolvenții din promoțiile anterioare),
- formularul privind colectarea datelor de contact, completat online pe
absolventi.unibuc.ro și semnat.
- declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licen
ță/
proiectului de diplomă/ disertație,
- lucrarea de licență/ proiectul de diplomă/ disertație în format tipărit și în format
digital,
- referatul de apreciere al coordonatorului științific.
Absolvenții promoției curente care au la dosarul personal de la facultate diploma de
bacalaureat (pentru studii universitare de licență) și diploma de b acalaureat și diploma de
licență (pentru studii universitare de master) și copie legalizată certificat de naștere nu le vor
mai trimite.
Fișa de înscriere și documentele menționate vor fi depuse sau trimise prin email la
secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 6 – 14 iunie 2022.
Subiectul email-ului va fi: nume și prenume absolvent/ anul înmatriculării/ programul de
studii.

