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 Înscrierile la examenul de disertație se vor face prin trimiterea următoarelor 

documente în format electronic (scanat de tip pdf sau tip fotografie), la adresa 

secretariat@fia.usv.ro: 

a) cerere de înscriere (tipizată) - se descarcă de pe site-ul FIA; 

b) certificat de naștere; 

c) carte de identitate;  

d) declaraţie olografă pe propria răspundere prin care absolventul își asumă 

responsabilitatea originalității lucrării de disertație - se descarcă de pe 

site-ul FIA; 

e) raportul de similitudine - rezultatul verificării lucrării de disertație 

privind originalitatea conţinutului acesteia – furnizat de coordonator; 

f) fişa de urmărire a traseului socio-profesional al absolventului 

Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (PO-DAG-F01) - se 

descarcă de pe site-ul FIA; 

g) dovada plății taxei de înscriere la examenului de disertație (500 lei – 

DOAR pentru absolvenții cu taxă și cei care nu au susținut în primele 3 

sesiuni de examene programate sau care repetă examenul). 

Taxele se pot plăti online (la următorul link https://www.taxeusv.ro/produs/taxa-

sustinere-examen-de-licenta-diploma-absolvire-disertatie-2/), prin bancă sau prin 

mandat poștal, în contul bancar următor: 

mailto:secretariat@fia.usv.ro
https://www.taxeusv.ro/produs/taxa-sustinere-examen-de-licenta-diploma-absolvire-disertatie-2/
https://www.taxeusv.ro/produs/taxa-sustinere-examen-de-licenta-diploma-absolvire-disertatie-2/


Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava 

Cont IBAN: RO40TREZ59120F330500XXXX 

CUI: 4244423 

Banca: Trezoreria Operativă a Municipiului Suceava  

În vederea înregistrării corecte în evidențele contabile este necesară completarea 

obligatorie în documentul prin care se face plata a următoarelor date: 

- Nume, prenume (din certificatul de naștere); 

- CNP-ul studentului pentru care se face plata; 

- Facultatea; 

- Tipul taxei – Taxa susținere examen de disertație. 

 

Se transmit prin poștă/curier sau se depun personal în data de 2 septembrie 

2022 documentele originale de la punctele a), d), e), f), g) și lucrarea de disertație 

în format tipărit și legat însoțită de un CD/DVD care va conține lucrarea 

redactată, precum și o prezentare a acesteia în Power Point; documentele de la 

punctele b) și c) se depun în copie. 

Susţinerea examenului de disertație:  07 septembrie 2022. 

 

 

           DECAN,         SECRETAR  ȘEF FACULTATE, 
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