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Procedură de lucru - Înscriere la examene de finalizare 
 

1. Studenții din promoția curentă se înscriu pe platforma e-learning; 
https://elearning.e-uvt.ro/ 
 

2.  Studenții din promoțiile anterioare se înscriu accesând link-ul de cereri → Cererea pentru înscriere 
la examenul de finalizare a studiilor (promoții anterioare): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8x1XThBXhupUeY7HKgWuHFtb5JTUjUGQlIm
4mKhqznu64Kw/viewform 
 
2.1. În situația în care absolvenții provenind din promoții anterioare nu mai au acces la contul de 
e-mail instituțional, Infocentrul studențesc recomandă absolvenților transmiterea unui e-mail către 
support@e-uvt.ro pentru a obține datele de utilizator înainte de completarea formularului. 
Recomandarea se face prin intermediul unui e-mail transmis absolventului sau prin intermediul 
unui anunț postat pe site-ul UVT, la secțiunea anunțuri: 

  https://www.uvt.ro/educatie/info-studenti-proces-educational/infocentru/anunturi/ 
 
 
Draft Anunț: 
 
În atenția absolvenților (fără susținerea examenului de licență/disertație) din promoțiile anterioare! 
 
Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 
universitare de licență și masterat absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenele de 
finalizare a studiilor universitare în sesiunile programate prin structura anului universitar cu cel puțin 
două luni înainte de data desfășurării examenelor de finalizare a studiilor. Calendarul examenelor de 
finalizare studii pentru anul universitar 2022-2023 este disponibil pe site-ul facultății absolvite. 
 
În vederea înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare, absolvenții promoțiilor anterioare 
sunt rugați să ia legătura cu cadrul didactic coordonator pe e-mail-ul instituțional (@e-uvt.ro) pentru 
obținerea acordului de coordonare. Ulterior, cadrul didactic coordonator va realiza înscrierea 
absolventului pe platforma de e-learning UVT în secțiunea de coordonare a lucrărilor de finalizare a 
studiilor. După înscrierea pe platformă, Infocentrul Studențesc (info@e-uvt.ro) va informa absolvenții cu 
privire la modalitatea de achitare a taxei de susținere a lucrării de licență/disertație. Astfel, absolvenții 
promoțiilor anterioare trebuie să se asigure că dispun de un cont instituțional (@e-uvt.ro) funcțional, în 
acest sens fiind necesar să se adreseze serviciului de IT-UVT la adresa de email: support@e-uvt.ro. 
 

3. Infocentrul studențesc transmite cererea înregistrată (pe mail) către secretarul șef al facultății; 
 
4. Secretarul șef al facultății, în funcție de regulamentele în vigoare la nivelul fiecărei facultăți, 
transmite spre aprobare în Consiliul facultății cererea de susținere a examenului de finalizare; 
 
5. Secretarul șef al facultății transmite către Infocentrul studențesc rezoluția în privința cererii de 
înscriere;  
 
6. Infocentrul studențesc anunță absolventul pe e-mail în privința rezoluției. 
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