
 

 

FACULTATEA DE TRANSFRONTALIERĂ 
 
Domeniul  ____________________________________________________________ 
 
Programul de studii ___________________________________________________ 
 

UNIVERSITATEA Forma de învăţământ: cu frecvență  
„DUNĂREA DE JOS” DIN 

GALAŢI 
 
Durata studiilor______________________ 

 

FIŞA ABSOLVENTULUI 

 

 
Subsemnatul(a), numele __________________ prenumele ____________________, 

 

cod numeric personal               

fiul(fiica) lui ________________ şi al(a) ___________________, născut(ă) în anul _______ 

luna ___________ ziua ____, în localitatea __________________, judeţul _____________, 

precizez următoarele: 

  

1. Am urmat cursurile Facultății Transfrontaliere, domeniul __________________, 

programul de studii ___________________________________________________, promoţia 2020.

    

2. Am luat la cunostinţă că trebuie să depun două fotografii realizate recent, pe hârtie 

fotografică, color, format 3x4cm. 
  

 

3. Am luat cunoştinţă de hotărârea conducerii Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi 

privind eliberarea diplomei după un an de la promovarea examenului de licenţă/ 

diplomă/disertaţie, în zilele de luni – marţi – miercuri - joi, între orele 1100-1500, prezentând 

cartea de identitate/ buletinul de identitate/ paşaportul şi certificatul de căsătorie (dacă este 

cazul). 

  

4. Declar cele de mai sus pe proprie răspundere, cunoscând faptul că de acestea depinde 

corectitudinea completării diplomei pe care urmează s-o primesc. 

 

                         Data                                                         Semnătura absolventului 

            __________________                                      ________________________ 

 

 

 

 

 



REFERATUL SECRETARIATULUI FACULTĂŢII 

 
 

1. Datele absolventului(ei)  

înscrise în registrul matricol vol., nr. după actul de naştere, corespund cu cele declarate de absolvent 

(în caz de neconcordanţă se fac modificările corespunzătoare). 

2. Copia actului de naştere aflată la dosar a fost confruntată de noi cu actul în original. 

3. Instituţia de învăţământ superior la care s-a susţinut examenul de admitere      Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, domeniul ____________________, programul de studii 

_____________________________, forma de învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare BUGET. 

Media cu care a fost admis:  (%) 

Baza transferării (dacă este cazul) _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Examenul de disertaţie a fost susţinut în sesiunea IULIE 2020. 

Se certifică promovarea disciplinelor din planul de învăţământ şi a examenului de disertaţie. 

 

         DECAN,                                          SECRETAR FACULTATE, 

Conf. dr. Gina-Aurora NECULA                   Simona TOMA 

                      

Bibliotecă ________________________________________________________________________ 

Cămin __________________________________________________________________________ 

Serviciul social ____________________________________________________________________ 

Biroul financiar ____________________________________________________________________ 

                    (pentru absolvenţii care au studiat cu taxă se certifică şi achitarea integrală a taxei de studii, pentru toată perioada studiilor) 

 

 

Am primit: 

1. Diploma de bacalaureat cu seria ____, nr. ____________, foaie matricolă __________ în original 

2. Diploma de licenţă/absolvire/inginer cu seria ____, nr. _________, foaie matricolă/supliment 

___________ în original. 

 

              Data,                                                                                         Semnătura, 

           ____________________                                                         _________________________ 


