GRAFICUL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII
EXAMENULUI DE LICENȚĂ
- SESIUNEA IULIE 2022 -

NR.
CRT

PERIOADA
CONFORM
CALENDARULUI
STUDENTULUI

ACTIVITATEA

RESPONSABILI

1. VERIFICAREA ANTIPLAGIAT
1.
curent

STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE 2022 (anul
și

anul

suplimentar)

și

ABSOLVENȚII

PROMOȚIILOR ANTERIOARE (începând cu promoția
2012) vor încărca pe webstudent.ase.ro lucrarea de
1.

27 iunie – 1 iulie
2022

LICENȚĂ, în vederea acordării calificativului și a completării Studentul/
absolventul
declarației de originalitate (verificare antiplagiat)
2.
ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE
(altele decât cele menționate la punctul 1) vor transmite
lucrarea la adresa cercetare@ase.ro de pe adresa de email
transmisă prin cererea de alegere a lucrării de finalizare.

2.

04-08 iulie 2022

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de LICENȚĂ și acordarea
calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, Cadrele didactice
pentru lucrările de LICENȚĂ
coordonatoare

2. ÎNSCRIEREA FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII CIG
SALA 0019 PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI
DE LICENȚĂ SE REALIZEAZĂ, astfel:
1. 11- 13 iulie 2022 (pe 13 iulie până la ora 12,00)
SE TRANSMITE ONLINE LUCRAREA DE LICENȚĂ salvată ca fișier
PDF cu denumirea:
PROFESOR COORDONATOR ACRONIM PROGRAM LICENȚĂ.PDF_
NUME_PRENUME_
(Ex: PROFESOR COORDONATOR _CIG_IF_RO.PDF
GRECU_ELENA_)
PROFESOR COORDONATOR _CIG_IF_EN.PDF
GRECU_ELENA_)
PROFESOR COORDONATOR _CIG_ID_RO.PDF
GRECU_ELENA_)

la departamentul de care aparține conducătorul științific, la următoarea
adresă de email:
pentru Departamentul de CONTABILITATE ȘI AUDIT /Secretar
IVAȘCU SILVIA - adresa de mail: silvia.ivascu@cig.ase.ro, telefon secretariat
0213191900 / int.177
pentru Departamentul de ANALIZĂ ȘI EVALUARE ECONOMICOFINANCIARĂ / Secretar CRĂCIUNESCU LILIANA - adresa de mail:
lili@ase.ro, telefon secretariat 0213191900 / int.335
pentru Departamentul de INFORMATICĂ DE GESTIUNE / Secretar
STAN IOANA – adresa de mail: dig@cig.ase.ro, telefon secretariat 0213191900 /
int.382
-

11- 13
iulie
2022
(pe 13
iulie
până la
ora
12,00)

11-12
IULIE A se vedea denumirea programelor de licență ( ACRONIM) în tabelul de la
3.
INTRE pagina3!
ORELE
12,002. ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ SE
15,00

FACE FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII CIG
SALA 0019 cu urmatoarele documente:

pe 13
iulie
INTRE
ORELE  ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE (2022, inclusiv anul 3 suplimentar):
9,30- cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență
11,30
(Anexa 1 );
-

declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2 );
declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise
pe email (Anexa 3 ).
copia cărții de identitate;

3 poze ¾ identice (pentru lipit pe diplomă)
Nota de lichidare
dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de LICENȚĂ (900
RON) (în cazul studenților din an suplimentar).

ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (altele decât 2022):
-

cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de (Anexa 1 );
copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
copia certificatului de naștere;
copia cărții de identitate;

Studenții
anului
terminal/
absolvenții

-

4.

5.

3 poze ¾ identice (pentru lipit pe diplomă)
Nota de lichidare
dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de LICENȚĂ (900
RON);
declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2 ) ;
declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise
pe email (Anexa 3 ).

SUSȚINEREA FIZIC A EXAMENULUI DE LICENȚĂ –
conform programărilor CU UN EXEMPLAR TIPĂRIT,
ÎNDOSARIAT PENTRU COMISIE

Comisii de
finalizare
&
candidați
Începând ELIBERAREA, LA SOLICITAREA ABSOLVENTULUI, A ADEVERINȚEI DE Secretariat
cu 26 ABSOLVIRE
CIG
iulie
2022

18– 20
iulie
2022

ANEXA 1
Coordonator ştiinţific,
De acord cu înscrierea la
examenul de finalizare a studiilor,

DOAMNA Decan,

Subsemnatul(a),........................................................................................................................................
........., având CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , număr de telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , adresă de e-mail instituțională
(..........@stud.ase.ro)...............................................................................................vă

rog

să-mi

aprobaţi

înscrierea la examenul de licență, sesiunea iulie 2022 (perioada de susținere 18- 20 iulie 2022).
Menţionez că sunt absolvent al Facultăţii de Contabilitate și Informatică de Gestiune, forma de
învăţământ .................................., limba de predare română/engleză, promoţia
.............................................................................
Am urmat cursurile programului de licență în perioada ……………..................……… ……………
Coordonator ştiinţific dl/dna.
......................................................................................................................................
Numele temei (cu majuscule)
……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
….
De asemenea, menţionez că am mai susţinut/nu am mai susţinut examenul de licență în sesiunea
...................................................., anul ...................................................... fiind declarat promovat/nepromovat.
După promovarea examenului de finalizare a studiilor doresc / nu doresc să-mi fie eliberată adeverinţa
de absolvire.

Data .....................................................

Semnătura ................................................

Anexa 2

DECLARAȚIE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul(a), _____________________, născut(ă) în localitatea ___________, judeţul/sectorul _______,
având codul numeric personal _______, titular al C.I. cu seria __, nr. ______, eliberat la data de __________, de
către ______, candidat la examenul de finalizare a studiilor universitare de LICENȚĂ organizat de Academia de Studii
Economice din București, declar pe propria răspundere că:

am mai absolvit o facultate a unei alte universități……………………………………………………………….(se va declara
programul de studii universitare de licență absolvit, anul absolvirii și universitatea)

De asemenea:
am luat cunoștință de prevederile documentului denumit Politica ASE în domeniul Protecției Datelor
cu Caracter Personal, publicat site-ul ASE;
consimt, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal ce mă privesc să fie prelucrate de
către ASE prin mijloace automate și neautomate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene;
am luat cunoștință de faptul că prezentul consimțământ este valabil pentru prelucrarea tuturor
datelor cu caracter personal necesare susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență/masterat

Prezenta declaraţie a fost dată în vederea înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare de
masterat sesiunea iulie 2022 organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Data
Semnătura

Anexa 3

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR TRANSMISE PRIN EMAIL

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., cetățean ............................., născut/născută la
data de ...................................., în ..................................., cu domiciliul în
............................................................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria .................., nr.
....................., eliberat/eliberată de ..............................................., la data de .............................., CNP
.............................., adresă email ............................................., în calitate de candidat la examenul de finalizare de
studii, organizat de ASE, pentru anul universitar 2021-2022, declar pe propria răspundere următoarele:
- toate datele și informațiile furnizate sunt complete, reale și corecte;
- documentele transmise secretariatului prin email sunt autentice;
- adresa de corespondență electronică indicată este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și
accept ca toate informațiile furnizate de către ASE să fie considerate recepționate;
- sunt conștient că, în cazul constatării falsului sau falsificării acestora, voi suporta rigorile legii pentru
săvârșirea infracțiunilor comise (fals, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale), conform Art. 326 din Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura candidatului
...............................................................

Data
...............................................

ANEXA 5

DECLARAȚIE

Subsemnatul/subsemnata .............................................................................................................. absolvent(ă) a
Facultății de CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE din cadrul Academiei de Studii Economice
din București, promoția.............................. declar, pe propria răspundere, că lucrarea cu care mă prezint la examenul de
finalizare a studiilor universitare de licență este rezultatul propriei mele cercetări, este concepută și elaborată cu
respectarea rigorilor unei lucrări științifice și că sursele bibliografice sunt citate pe parcursul tratării problematicii din
lucrare, respectându-se etica cercetării și utilizării materialelor consultate și/sau citate.
De asemenea, declar că sunt conștient(ă) de rigorile legii pentru săvârșirea infracțiunilor de fals și uz de fals,
conform Art. 326 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura candidatului
...............................................................
Data
...............................................

Subsemnatul(a)*,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
BIROUL ACTE DE STUDII
............................................................................(nume,
iniţiala
tatălui,

prenume),

căsatorit(ă)**

...................................................domiciliat(ă) în .........................................................................................................., posesor al C.I.
seria

................................,

numărul

...............................................,

eliberată

de

........................................................................................................., la data de ................................................., având CNP _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ vă rog să-mi aprobaţi eliberarea diplomei de ............................................................ şi a anexei acesteia.
Menţionez că am absolvit cursurile Facultăţii de ........................................................................................ specializarea/ programul
de studii ....................................................................................................................., forma de învăţământ .................................., în
perioada

...................../....................

şi

am

susţinut

examenul

de

finalizare

a

studiilor

în

sesiunea

......................................................................
Prin prezenta îmi exprim acordul ca Biroul Relaţii cu Publicul să verifice situaţia eventualelor debite ale
subsemnatului/subsemnatei către Academia de Studii Economice din Bucureşti şi să obţină avizele care să ateste lipsa / existenţa
acestora.
NOTĂ DE LICHIDARE (Licenţă, Masterat, Postuniversitar, DPPD)
Direcţia

1. Direcţia
Socială

Debit

Semnătura/Ştampila

Biroul Burse şi alte
drepturi financiare
al studenţilor
(numai pentru
studenţii, imobil
Ion N Angelescu,
et.4, sala 0438)
Serviciul Social şi
Serviciul Cantină
(imobil Stanislas
Cihoschi, et. 1,
sala 5107)

2. Direcţia Bibliotecă (imobil Ion N
Angelescu, etajul 2, sala 0216)
3. Direcţia Relaţii Internaţionale
(numai pt. studenţii străini, imobil Ion
N Angelescu, parter, sala 0024)
4. Direcţia Economică (imobil Stanislas
Cihoschi, et. 4, sala 5411)

Data ...............................

Semnătura titularului................................

*Numele din certificatul de naştere
**Numele din cartea de identitate/paşaport (dobândit în urma căsătoriei)

Data

