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Capitolul I
ConsideraŃii generale
Art. 1 (1) Regulamentul privind activitatea academică a studenŃilor UniversităŃii
Ecologice din Bucureşti a fost elaborat în conformitate cu următoarele prevederi:
- Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Carta UniversităŃii Ecologice din Bucureşti;
- Regulamentul pentru aplicarea sistemului european de credite transferabile.
(2) DispoziŃiile prezentului regulament se completează cu prevederile Codului
universitar al drepturilor şi obligaŃiilor studenŃilor UniversităŃii Ecologice din Bucureşti.
Art. 2 Prevederile cuprinse în prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de
studenŃi înmatriculaŃi în cadrul UniversităŃii Ecologice din Bucureşti, indiferent de programul
de studii pe care îl urmează.

Capitolul II
Admiterea
Art. 3 SelecŃionarea studenŃilor UniversităŃii Ecologice din Bucureşti este
nediscriminatorie pe criterii de vârstă, naŃionalitate, etnie, sex, origine socială, orientare
politică sau religioasă ori alte tipuri de discriminare, cu excepŃia celor prevăzute de lege.
Art. 4 Admiterea candidaŃilor la programele de studii organizate de Universitatea
Ecologică din Bucureşti se face prin concurs, în conformitate cu Regulamentul privind
organizarea admiterii în UEB, aprobat de Senatul universitar, cu respectarea legislaŃiei în
vigoare.
Art. 5 Universitatea Ecologică din Bucureşti percepe de la candidaŃii la admitere
taxa de înscriere, în cuantumurile aprobate de Consiliul de AdministraŃie. În caz de
neprezentare sau nepromovare a examenului ori în cazul renunŃării la locul obŃinut în urma
admiterii taxele încasate nu se restituie.
Art. 6 (1) Admiterea se desfăşoară în două sesiuni: sesiunea de vară (luna iulie) şi
sesiunea de toamnă (luna septembrie), la datele ce se vor face publice pe site-ul universităŃii.
(2) Locurile neocupate în urma concursului de admitere din sesiunea de vară se scot la
concurs în sesiunea de toamnă.
Art. 7 CandidaŃii admişi sunt obligaŃi ca, în termenul stabilit şi comunicat prin fişa de
înscriere, să achite prima rată din taxa anuală şi să depună dosarul personal completat la
secretariatul facultăŃii.
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Capitolul III
Dobândirea calităŃii de student
Art. 8

Calitatea de student al UniversităŃii Ecologice din Bucureşti se poate dobândi

prin:
-

concurs de admitere;
mobilitate academică definitivă, internă sau internaŃională;
reînmatriculare.

Art. 9 După concurs, candidatul admis dobândeşte calitatea de student prin
înmatriculare:
a) la studii universitare de licenŃă, dacă prezintă şi depune la secretariatul
facultăŃii următoarele documente, care constituie dosarul personal al studentului:
formular tipizat de înscriere;
diploma de bacalaureat (foaia matricolă - anexă la diplomă, original şi fotocopie),
original şi fotocopie sau, pentru absolvenŃii promoŃiei anului curent, adeverinŃa de promovare
a examenului de bacalaureat /echivalent;
certificat de naştere, original şi fotocopie;
certificat de căsătorie (dacă este cazul), sau alte documente, care să ateste
schimbarea numelui, original şi fotocopie;
2 fotografii color, pe hârtie fotografică, 3x4 cm;
adeverinŃa medicală, care să ateste că este apt pentru înscrierea la programul de
studii;
2 dosare plic;
C.I., original şi fotocopie
şi
- achită până la termenul stabilit şi comunicat prin fişa de înscriere, prima rată a taxei
anuale, la casieria UEB sau prin ordin de plată în contul UEB;
- completează şi semnează contractul de studii (de şcolarizare).
b) la studii universitare de master, dacă depune la secretariatul facultăŃii
următoarele documente, care constituie dosarul personal al studentului:
formular tipizat de înscriere;
diploma de bacalaureat (foaia matricolă, original şi fotocopie, anexă la diplomă),
original şi fotocopie;
diploma de licenŃă, precum şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă), original şi
fotocopie;
certificat de naştere, original şi fotocopie;
certificat de căsătorie (dacă este cazul), sau alte documente, care să ateste
schimbarea numelui, original şi fotocopie;
2 fotografii color, pe hârtie fotografică, 3x4 cm;
adeverinŃa medicală, care să ateste că este apt pentru înscrierea la programul de
studii;
2 dosare plic;
C.I., original şi fotocopie
şi
- achită până la termenul stabilit şi comunicat prin fişa de înscriere, prima rată a taxei
anuale, la casieria UEB sau prin ordin de plată în contul UEB;
- completează şi semnează contractul de studii (de şcolarizare).
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Art. 10 În perioada şcolarizării, dosarul studentului se completează cu:
contractul anual de studii, semnat de părŃi şi depus în fiecare an universitar până
la data de 30 noiembrie;
cereri ale studentului privind înscrierea în anul universitar, întreruperea studiilor,
reluarea studiilor, reînmatricularea, mărirea notei, mobilitatea academică.
Art. 11 Înmatricularea studenŃilor se face prin decizia rectorului. După înmatriculare
studentul primeşte un număr matricol unic, valabil pentru toată perioada de şcolarizare la
programul de studii la care a fost admis.
Art. 12 (1) Studentul beneficiază de carnetul de student care se vizează anual la
începutul fiecărui an universitar, după îndeplinirea condiŃiilor, precum şi de legitimaŃie de
transport, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) În carnetul de student se înscriu, numai sub semnătura cadrului didactic examinator,
notele obŃinute la probele de evaluare.
(3) Prezentarea la examen a carnetului de student este obligatorie.
Art. 13 În documentul studentului nu sunt admise corecturi, ştersături sau înscrierea
unor date nereale. În cazul pierderii carnetului de student se poate elibera un duplicat, după
îndeplinirea formalităŃilor legale (publicarea pierderii) şi achitarea taxei pentru eliberarea
duplicatului, stabilită de Consiliul de AdministraŃie.
Art. 14 În cazul retragerii de la studii studentul are obligaŃia să restituie facultăŃii
carnetul de student, legitimaŃia de transport şi cupoanele de transport neconsumate. În această
situaŃie, studentului i se restituie diploma de bacalaureat în original, în urma solicitării
formulate în scris şi adresată rectorului universităŃii.

Capitolul IV
Activitatea profesională a studentului
Art. 15 Participarea studenŃilor la activităŃile didactice desfăşurate pe parcursul
semestrelor va fi luată în considerare la evaluările finale în procentul stabilit şi prevăzut
pentru fiecare disciplină în fişa disciplinei / programa analitică.
Art. 16 StudenŃii de la formele de învăŃământ IFR şi ID parcurg acelaşi plan de
învăŃământ ca şi studenŃii de la forma de învăŃământ cu frecvenŃă, cu precizarea că orele de
curs sunt compensate prin studiu individual (S.I.) şi, în plus, în cazul formei de învăŃământ la
distanŃă, orele de seminar sau lucrările practice vor fi înlocuite de activităŃi tutoriale şi teme
de control.
Art. 17 Evaluarea studenŃilor se face în sesiunile stabilite, conform structurii anului
universitar.
Art. 18 (1) Într-un an universitar se organizează trei sesiuni de examene: de iarnă, de
vară şi de toamnă.
(2) Studentul se poate prezenta pentru evaluarea cunoştinŃelor dobândite în sesiunile de
examene organizate la încheierea fiecărui semestru, precum şi în sesiunea de toamnă când
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poate susŃine examenele pentru disciplinele nepromovate în sesiunile anterioare.
(3) Orice prezentare ulterioară se poate face numai cu achitarea taxei de reexaminare,
stabilită prin hotărârea Consiliului de AdministraŃie.
Art. 19 Prezentarea la examene pentru mărirea de notă poate avea loc numai în
sesiunea de toamnă, pentru disciplinele care figurează în planul de învăŃământ al anului
universitar curent, cu aprobarea decanului facultăŃii şi după achitarea taxei de reexaminare.
Art. 20 (1) Programarea examenelor, pentru toate formele de învăŃământ, este stabilită
de comun acord de către cadrele didactice titulare de disciplină împreună cu studenŃii şi se
aprobă de către Consiliul facultăŃii.
(2) Programarea sesiunilor de examene se comunică studenŃilor, prin afişare pe site-ul
şi la avizierul facultăŃii, cu cel puŃin 10 zile înaintea începerii sesiunii de examen.
Art. 21 După finalizarea sesiunii de examene notele obŃinute în urma susŃinerii
evaluărilor vor fi comunicate şi afişate de către serviciul secretariat, pe site-ul universităŃii, în
catalogul electronic. StudenŃii vor avea obligaŃia de a se informa cu privire la situaŃia lor
şcolară.
Art. 22 Promovarea examenelor (nota minimă 5 sau calificativ admis/respins) asigură
acordarea numărului de credite stabilite în planul de învăŃământ al programului de studii.
Art. 23 Acumularea unui număr minim de 30 credite ECTS/SECT pe întregul an
universitar permite înscrierea studentului în anul următor, ca promovat prin credite, cu
obligativitatea susŃinerii examenelor restante în sesiunile următoare.
Art. 24 Încheierea situaŃiei şcolare a studentului se face după finalizarea sesiunii de
restanŃe organizată în luna septembrie.
Art. 25 (1) Studentul care nu acumulează un număr minim de 30 de credite
ECTS/SECT pe parcursul unui an universitar va fi exmatriculat, la propunerea Consiliului
facultăŃii. Decanul va înainta rectorului universităŃii propunerea de exmatriculare, iar rectorul
va emite decizia de exmatriculare.
(2) Studentul exmatriculat poate solicita reînmatricularea la studii, după aprobarea de
către rector şi achitarea taxei de reînmatriculare prevăzută în hotărârea Consiliului de
AdministraŃie.
Art. 26 Studentul din anul terminal care nu şi-a finalizat în totalitate obligaŃiile şcolare
şi nu a acumulat numărul de credite prevăzut pentru programul de studii respectiv poate
solicita prelungirea perioadei de şcolarizare cu 1-2 semestre, în conformitate cu prevederile
Regulamentului pentru aplicarea sistemului european de credite transferabile şi cu condiŃia
achitării taxei de şcolarizare aferente, hotărâtă de Consiliul de AdministraŃie pentru anul
universitar respectiv.
Art. 27 (1) StudenŃii care urmează programele de studii: drept şi inginerie economică
industrială, la forma de învăŃământ cu frecvenŃă, au posibilitatea parcurgerii anilor II şi III de
studiu în cursul aceluiaşi an universitar, cu aprobarea Consiliului facultăŃii şi respectarea
reglementărilor în vigoare, fără ca procentul acestora să depăşească 5% din numărul
studenŃilor anului II.
(2) Parcurgerea celor doi ani de studii în acelaşi an universitar se poate realiza, după
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încheierea primului an de studii, cu îndeplinirea următoarelor condiŃii: să promoveze integral
anul I iar media anuală să fie minim 8 (opt).
(3) În situaŃia în care într-un an universitar se parcurg doi ani de studii studenŃii au
obligaŃia de a achita taxele de şcolarizare corespunzătoare celor doi ani.
Art. 28 (1) Studentului care beneficiază de o mobilitate ERASMUS la universităŃi din
străinătate în cadrul programelor europene de mobilităŃi i se recunosc perioadele de
şcolarizare, creditele obŃinute şi examenele susŃinute şi atestate prin actele de studii parŃiale
(Transcript of Records) emise de instituŃiile respective, în baza Regulamentului privind
recunoaşterea perioadelor de studii reglementate şi nereglementate.
(2) Recunoaşterea şi echivalarea studiilor şi a perioadelor de studii efectuate în Ńară sau
străinătate se face de către comisia de recunoaştere din facultate şi este aprobată de decan.
Art. 29 (1) Persoana care a urmat anumite perioade de studii în cadrul unor programe
de studii autorizate sau acreditate poate solicita înmatricularea într-un an de studii superior, în
baza creditelor obŃinute anterior şi recunoscute, numai după ce este declarat admis în urma
concursului de admitere.
(2) Cererea de înmatriculare se depune la Secretariatul facultăŃii împreună cu documentele
necesare Comisiei de echivalare a creditelor.
(3) Comisia de echivalare a creditelor stabileşte anul pe care îl va urma studentul şi
examenele de diferenŃă pe care studentul trebuie să le susŃină.
(4) Cererea de înmatriculare într-un an superior, stabilit de Comisia de echivalare a creditelor,
este aprobată de Rector la propunerea facultăŃii.

Capitolul V
Mobilitatea academică
Art. 30 Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenŃilor ciclului I – studii
universitare de licenŃă de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiŃiile
legii, la alte instituŃii de învăŃământ superior acreditate /autorizate provizoriu din Ńară sau din
străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaŃională, respectiv temporară sau definitivă,
pentru toate formele de învăŃământ.
Art. 31 Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului în
baza unor acorduri internaŃionale sau cu acceptul instituŃiilor de învăŃământ superior
acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienŃă, respectiv primitoare.
Art. 32 Mobilitatea internă temporară poate fi acordată după finalizarea primului an de
studii. Nu se poate acorda mobilitate internă temporară în ultimul semestru al anului terminal.
Art. 33 Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităŃii
curriculumului se realizează atât la începutul cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, în baza
regulamentelor celor două instituŃii.
Art. 34 Pentru acordarea mobilităŃii interne temporare, studentul depune la secretariatul
facultăŃii următoarele documente:
situaŃia şcolară eliberată de universitatea de provenienŃă (original);
cererea de mobilitate (anexă a prezentului Regulament);
documentele necesare înscrierii în facultate şi taxa de şcolarizare.
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Art. 35 La efectuarea mobilităŃii academice temporare, studentul achită taxă de
şcolarizare pentru perioada în care efectuează mobilitatea.
Art. 36 Mobilitatea internaŃională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea
temporară care se realizează în afara cadrului stabilit de un program cu finanŃare
internaŃională.
Art. 37 Mobilitatea temporară internaŃională se realizează cu acceptul instituŃiei de
învăŃământ de provenienŃă, respectiv a aceleia primitoare, după finalizarea primului an de
studii. Nu se poate acorda mobilitatea temporară internaŃională în ultimul semestru al anului
terminal.
Art. 38 Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acordul instituŃiilor de
învăŃământ superior, cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de şcolarizare, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 39 Mobilitatea definitivă se poate realiza după finalizarea primului an de studii şi
până la sfârşitul penultimului an de studii, la acelaşi program de studii, după satisfacerea
tuturor cerinŃelor prevăzute în programul de învăŃământ.
Art. 40 În cazul mobilităŃii definitive, diploma de finalizare a studiilor va fi emisă
absolventului de către instituŃia de învăŃământ care l-a acceptat.
Art. 41 Recunoaşterea perioadelor de studii şi a rezultatelor obŃinute la disciplinele
parcurse şi cuprinse în situaŃia şcolară se face de către universitatea primitoare, prin analiza
comparativă a curriculumului programului de studii şi a creditelor transferabile obŃinute.
Dacă se consideră necesar pot fi solicitate examinări suplimentare, în scopul eliminării
diferenŃei de curriculum.
Art. 42 (1) În baza hotărârii Consiliului facultăŃii, secretariatul va întocmi „fişa de
diferenŃe” în care, pentru fiecare an de studiu, se vor prevedea disciplinele ale căror examene
vor fi recunoscute, disciplinele diferite de curriculumul programului de studii de provenienŃă
şi pentru care studentul trebuie să susŃină examene.
(2) Examenele de diferenŃă se susŃin în anul universitar al mobilităŃii. Pentru examenele
susŃinute în această perioadă nu se plătesc taxe suplimentare. Dacă examenele de diferenŃă se
susŃin după această perioadă, studentul va achita, pentru fiecare prezentare, taxa prevăzută
pentru reexaminări.
Art. 43 Fişele de diferenŃe vor fi elaborate de către serviciul secretariat până la data de
30 noiembrie a fiecărui an universitar. Acestea vor fi semnate de către decan, de către
secretarul şef al facultăŃii dar şi de către student, pentru a confirma luarea la cunoştinŃă.
Art. 44 În suplimentul la diplomă, care se va emite la absolvire, se vor trece numărul
de ore şi numărul de credite din planul de învăŃământ al seriei în care s-a înmatriculat
studentul aflat în mobilitate academică.
Art. 45 Studentul care solicită mobilitate academică definitivă are obligaŃia de a depune
la secretariatul facultăŃii următoarele documente:
- cererea de mobilitate, anexă a prezentului regulament;
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- situaŃia şcolară eliberată de universitatea de provenienŃă (original);
- documentele necesare înscrierii în facultate;
- dovada achitării taxei de şcolarizare.
Art. 46 Mobilitatea definitivă se face pe principiul ,,subvenŃiile urmează studentul”.

Capitolul VI
Pierderea calităŃii de student
Art. 47 Studentul poate pierde în mod temporar sau definitiv calitatea de student al
UEB în una dintre următoarele situaŃii: la cerere (întrerupere temporară a studiilor sau
retragerea definitivă de la studii), prin mobilitate definitivă (internă sau internaŃională) sau
prin exmatriculare.
Art. 48 Activitatea studentului (la toate formele de învăŃământ) trebuie să fie continuă,
pe întreaga perioadă de şcolarizare. La cererea studentului, rectorul UEB poate aproba
întreruperea temporară a studiilor. Cererea de întrerupere a studiilor va fi depusă la
secretariatul facultăŃii până la data de 30 octombrie.
Art. 49 În perioada de întrerupere a studiilor calitatea de student este suspendată.
Studentul rămâne în evidenŃele facultăŃii, dar nu poate beneficia de drepturile ce decurg din
această calitate.
Art. 50 Reluarea studiilor se poate face la solicitarea studentului, formulată în scris şi
adresată rectorului UEB. În cazul aprobării cererii studentul va îndeplini obligaŃiile prevăzute
în planul de învăŃământ al seriei de şcolarizare pe care o urmează prin reluare şi va beneficia
de recunoaşterea examenelor promovate până la momentul întreruperii, în baza
Regulamentului pentru aplicarea sistemului european de credite transferabile.
Art. 51 Studentul poate solicita retragerea definitivă de la studii. În această situaŃie i se
va elibera diploma de bacalaureat în original şi, la cerere, o adeverinŃă matricolă.
Art. 52 Mobilitatea definitivă, internă sau internaŃională, permite studentului
finalizarea studiilor într-o altă instituŃie.
Art. 53 Studentul exmatriculat pierde calitatea de student. Poate fi reînmatriculat, la
cerere, în anul de studiu imediat următor ultimului an de studiu promovat în sistemul
creditelor transferabile.

Capitolul VII
Finalizarea studiilor
Art. 54 (1) Studiile universitare pentru cele două cicluri de studii universitare se
finalizează cu examen de licenŃă /diplomă şi, respectiv, de disertaŃie.
(2) Aceste examene sunt organizate în baza Legii EducaŃiei NaŃionale, a criteriilor
generale stabilite prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării ȘtiinŃifice, precum şi a
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în
Universitatea Ecologică din Bucureşti.
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Art. 55 Examenul de licenŃă (diplomă) poate consta în susŃinerea a una sau două
probe, în conformitate cu hotărârea luată în Consiliul fiecărei facultăŃi.
Art. 56 CondiŃia de promovare a examenului de licenŃă este ca la fiecare probă
candidatul să obŃină cel puŃin media 5,00, iar media de promovare a examenului de licenŃă să
fie minim 6,00.
Art. 57 AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinŃa care atestă finalizarea studiilor universitare
de licenŃă, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.
Art. 58 Examenul de finalizare a studiilor universitare de master constă dintr-o singură
probă, prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie.
Art. 59 AbsolvenŃii care au promovat examenul de disertaŃie primesc, la cerere,
adeverinŃa care atestă finalizarea studiilor universitare de master, al cărei termen de
valabilitate este de maximum 12 luni.

Capitolul VIII
Drepturile şi obligaŃiile studenŃilor
Art. 60 StudenŃii beneficiază de drepturile şi obligaŃiile prevăzute în Legea educaŃiei
naŃionale nr. 1/2011, în Codul universitar al drepturilor şi obligaŃiilor studenŃilor UniversităŃii
Ecologice din Bucureşti, precum şi în Carta UniversităŃii Ecologice din Bucureşti.

Capitolul IX
Recompense şi sancŃiuni
Art. 61 Pentru performanŃe deosebite în activitatea didactică şi ştiinŃifică, studentul
ciclului I – studii universitare de licenŃă, forma de învăŃământ cu frecvenŃă, poate fi
recompensat prin:
a)
acordarea bursei unice de performanŃă, după finalizarea primului an de studii,
dacă a obŃinut în anul de studii anterior media 10,00 şi a dobândit rezultate deosebite în
cercetarea ştiinŃifică;
b) acordarea bursei de merit, începând cu semestrul doi al primului an de studii,
dacă a obŃinut în semestrul precedent media 9,00;
c)
alte forme de premiere a studenŃilor prevăzute în Regulamentul privind bursele şi
facilităŃile acordate studenŃilor.
Art. 62 StudenŃilor care nu-şi îndeplinesc obligaŃiile prevăzute în Codul universitar al
drepturilor şi obligaŃiilor studenŃilor UniversităŃii Ecologice din Bucureşti li se pot aplica
următoarele sancŃiuni:
a)
suspendarea bursei sau a altor facilităŃi acordate anterior;
b) perceperea de penalităŃi în procentul stabilit prin contractul de şcolarizare;
c)
avertisment scris;
d) exmatricularea din facultate.
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Art. 63 (1) Pentru abateri grave de la disciplina universitară, studenŃilor li se aplică
sancŃiunea exmatriculării. În această situaŃie Comisia de etică a facultăŃii analizează şi
prezintă un raport în legătură cu gravitatea abaterii şi gradul de vinovăŃie a celui care a
săvârşit-o.
(2) Discutarea raportului se face în Consiliul facultăŃii, în prezenŃa studentului în cauză.
(3) În funcŃie de gravitatea faptelor săvârşite Consiliul facultăŃii poate propune
sancŃionarea studentului prin exmatriculare, caz în care:
a) studentul are posibilitatea ca, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinŃă a
sancŃiunii, să conteste această propunere la Comisia de etică şi deontologie universitară a
Senatului, care va soluŃiona contestaŃia într-un interval de timp de maximum 30 de zile de la
data depunerii. În cazul respingerii contestaŃiei decanul va înainta rectorului universităŃii
propunerea, iar rectorul va emite decizia de exmatriculare care va intra în vigoare de îndată.
b) dacă hotărârea Consiliului facultăŃii de sancŃionare a studentului nu este contestată
de către acesta decanul va înainta rectorului universităŃii propunerea, iar rectorul va emite
decizia de exmatriculare care va intra în vigoare de îndată.
Art. 64 Indiferent de motivul exmatriculării şi de momentul în care aceasta se produce,
studentul plăteşte taxa de şcolarizare până data la care a fost exmatriculat.

Capitolul X
DispoziŃii finale
Art. 65 Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii
Ecologice din Bucureşti din 18.05.2017.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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ANEXA

UNIVERSITATEA
........................................................
(de unde vine)
De acord
Rector,

UNIVERSITATEA
...................................................................
(unde vine)
De acord,
Rector,

Către Universitatea ........................................................................................

Subsemnatul.............................................................., student în cadrul UniversităŃii
......................................................................., Facultatea............................................................,
domeniul.........................., programul de studii................................................., anul....., forma
de învăŃământ IF/IFR/ID, cursuri cu taxă/fără taxă, prin prezenta vă rog să binevoiŃi a-mi
aproba mobilitatea ca student în anul......, la Facultatea.......................................... , domeniul
........................... , programul de studii ........................................
Solicit această mobilitate din următoarele motive:
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .

Anexez următoarele documente:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Data ................................
AVIZUL FAVORABIL
DECANATUL FACULTĂłII
....................................................
(de unde vine)

AVIZUL FAVORABIL
DECANATUL FACULTĂłII
.................................................
(unde vine)
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