
DECLARAŢIE 

  

 Subsemnatul (a) ___________________________________________________, 

absolvent al (a) Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, specializarea 

_______________________________________________________________________, 

forma de învăţământ ________________________, înscris (ă) la examenul de licenţă / 

disertaţie în sesiunea ___________________, prin prezenta declar următoarele: 

 

Lucrarea de licenţă / disertaţie cu titlul __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

coordonată de ___________________________________________________________ 

este rezultatul propriile mele eforturi şi activităţi de cercetare. Declar că sursele 

principale de informaţii sunt indicate în lucrare şi că părţile preluate din alte surse au fost 

semnalate adecvat. 

  

Totodată declar că lucrarea în format electronic (pe cd) este identică cu lucrarea 

tipărită, prezentată în faţa comisiei de examinare. 

 

 În cazul descoperirii unor neconcordanţe între cele declarate şi realitate, voi 

suporta consecinţele de rigoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la 

declaraţia de fals. 

 

Data: _______________ 

        Semnătura: 

        _____________________ 



 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________________________ 

student(ă) în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei la specializarea 

____________________________________________________________________ 

prin prezenta declar că am luat la cunoştinţă faptul că, în cazul în care nu voi fi 

integralist(ă), se va anula înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie, din sesiunea 

iulie 2018. 

Date de contact: 

Telefon de urgenţă:______________________________________________ 

Adresa de mail: ________________________________________________ 

Data: _____________   Semnătura: ______________________ 

__ 



      MODELL (kezzel irott kerveny) 

 

CERERE 

 

 Subsemnatul (a) ___________________________________________________, 

absolvent(ă) la specializarea: Master – Metode și practici alternative în  

învăţământul primar şi preşcolar, forma de învăţământ:  cu frecvență, 

linia de studiu: maghiară, promoţia 2016 – 2018; vă rog să îmi permiteţi înscrierea la 

examenul de disertație, sesiunea IULIE 2018. 

Titlul  lucrării  de disertație  este ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Conducătorul lucrării: _____________________________________________________ 

Menţionez că am mai fost înscrisă la examenul de disertație în sesiunea 

________________ . 

 

 

 

Data: _____________      Semnătura: 

        ________________________ 



      MODELL (kezzel irott kerveny) 

DECLARAŢIE 

 Subsemnatul (a) ____________________________________________________ 

Prin prezenta certific că lucrarea de disertație  cu titlul 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

este rezultatul propriilor mele eforturi și activități de cercetare. Declar că sursele 

principale de informaţii sunt indicate în teză și că părțile preluate din alte surse au fost 

semnalate în mod adecvat. 

Nu m-am prezentat cu această lucrare de disertație  la nici o altă instituţie de învăţământ 

superior.  

 În cazul descoperirii unor neconcordanțe între cele declarate și realitatea, voi suporta 

consecințele  în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la declarația de fals. 

Am luat la cunoştinţă faptul că, în cazul în care nu voi fi integralistă, mi se va anula 

înscrierea la examenul de disertație. 

Menţionez că am mai fost înscrisă la examenul de disertație  în sesiunea 

________________. (daca e cazul) 

Menţionez că este pentru prima dată când mă înscriu la examenul de disertație la această 

specializare. 

Totodată declar că lucrarea în format electronic (pe cd) este identică cu lucrarea 

tipărită, prezentată în faţa comisiei de examinare. 

 

Data: _____________      Semnătura: 

        ________________________ 

DATE DE CONTACT: 
Telefon de urgenţă:  Mobil ___________________________________ 
   Fix ______________________________________ 
Adresa de e-mail: _____________________________________________ 
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