
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Către  

RECTORATUL UNIVERSITĂŢII “BABEŞ-BOLYAI” 

 

Subsemnatul (a)1 _______________________________________________ 

fiul (fiica) _______________________ şi _______________________, născut (ă) la 

data de: anul  ____________, luna_____________________, ziua _________,       

în localitatea  ___________________________, jud. __________________, 

cetăţean al statului2 ______________________________ domiciliat (ă) în localitatea 

____________________________, strada _______________________, nr. _____, 

judeţul __________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea diplomei 

de3 ________________________. 

Menţionez că am absolvit Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea 

___________________________________________________________________, 

forma de învăţământ4 ________________ în anul universitar 20___/20___ şi am 

susţinut examenul de licenţă în sesiunea iulie 2018. 

Anexez două fotografii ¾ cm (tip buletin). 

Menţiuni speciale ___________________________. 

 

 

Data ________________ Semnătura _________________ 

 

                                                           
1 Numele, toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absoventului se vor scrie, obligatoriu, 
după certificatul de naştere, citeţ, cu litere mari de tipar, respectând ordinea în care sunt înscrise în 
certificatul de naştere. (Exemplu: POP GH. I. DAN-VICTOR-IOAN). Dacă survin schimbări de nume 
prin căsătorie sau alte situaţii, acestea se vor înscrie la rubrica menţiuni speciale. 
2 Se va completa  numai de către absolvenţii cetăţeni străini. 
3 licenţă, absolvire (colegii universitare – 3 ani), master. 
4 învăţământ cu frecvenţă, sau învăţământ la distanţă. 

IMPORTANT! 
Înainte de a începe completarea cererii 
citiţi cu atenţie instrucţiunile din partea de 
jos a paginii, deoarece completarea in-
corectă a formularului va avea drept con-
secinţă întocmirea greşită a diplomei şi, 
deci, anularea ei. 

Nr. diplomei  ______________ 
 
Nr. matricol    _________________ 



Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Facultatea de Istorie şi Filosofie 

 

 

REZULTATELE  LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 

PROBA 
 

I. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

II. Lucrarea de licenţă (titlu):__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Coordonator:________________________________________________________ 

III. Certificatul de competenţă lingvistică (limba):___________________________ 

 

REZULTATUL5 

Nota la proba I:  ________________________________________ 

Nota la lucrarea de licenţă: ________________________________________ 

Media examenului de licenţă ________________________________________ 

 

MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE 

A ANILOR DE STUDII / CREDITE _______________________________________ 

 

 

CONDUCEREA FACULTĂŢII CERTIFICĂ AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA 

DATELOR DE MAI SUS. 

 

DECAN, SECRETAR-ŞEF FACULTATE, 

L.S.  

 

                                                           
5 În cifre şi litere 


