
 

 

 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA 
SEPTEMBRIE 2022 

 
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  

 
✓ Pentru sesiunea Septembrie 2022 perioada de înscriere este 06.09.2022 – 

08.09.2022 la secretariat sala A129. 

✓ Susținerea lucrării pentru sesiunea Septembrie 2022 se va face în 

perioada 12.09.2022 – 16.09.2022. 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

 
✓ cerere tip de înscriere (puteți ridica de la secretariat); 

✓ formular colectare date absolvenți (puteți ridica de la secretariat); 

✓ copie diplomă de licență (autentificată la cam. 130, după actul original); 

✓ copie supliment de diplomă (autentificată la cam. 130, după actul 

original); 

✓ chitanță cu dovada plății taxei de susținere disertație în valoare de 500 

RON în original (valabil doar pentru masteranzii cu taxă); 

✓ copie CI/Pașaport (autentificată la Cam.130, după actul original); 

✓ copie certificatul de naștere (autentificată la Cam.130, după actul 

original); 

✓ copie certificat de căsătorie unde este cazul (autentificată la Cam. 130, 

după actul original); 

✓ prima pagină printată, cu titlul lucrării; 

✓ link către formular de înscriere la examenul de disertație - 

https://bit.ly/3NWkIO1 

 
 

 

 

 

https://flsc.usv.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/Cerere-inscriere-disertatie-2022.pdf
https://flsc.usv.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/05.Formular-de-colectare-a-datelor-privind-traseul-socio-profesional-al-absolventului.pdf
https://www.taxeusv.ro/
https://bit.ly/3NWkIO1


 

 

 

SUSȚINEREA LUCRĂRII: 

 
✓ Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării - 15 

septembrie 2022, ora 10, sala A302 

✓ Limbă și comunicare - 13 septembrie 2022, ora 9, sala A206 

✓ Literatura română în context european - 2213 septembrie 2022, ora 

10, sala A302 

✓ Teoria și practica traducerii - 16 septembrie 2022, ora 9, sala A120 
 

NOTĂ: 

Pentru masteranzii promoției 2022 și promoțiilor anterioare 

care nu au promovat examenul de disertație (au fost ABSENŢI 

ori NU s-au înscris, în primele 3 sesiuni) taxa examenului de 

disertație este 500 RON și se achită pe https://www.taxeusv.ro 

Lucrările de disertație, propuse de conducătorii științifici în 

vederea susținerii, rezumatul lucrării (de cca. 2 pagini, redactat 

în limba specializării candidatului), împreună cu declarația 

olografă, se vor depune/trimite la secretarul comisiei de 

disertație, însoțite de un CD/Memorie USB care conține lucrarea 

de disertație în întregime și în formă finală. 

 

 

 

Mai multe detalii și informații găsiți pe pagina WEB a Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării sau accesând direct link-ul - https://bit.ly/3y1K7k5 

  

 

https://www.taxeusv.ro/
https://bit.ly/3y1K7k5

