UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AGRONOMIE

DOMNULE DECAN,
Subsemnatul(a) ....................................................................................................*)
absolvent(ă) la UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE AGRONOMIE,
specializarea ........................................................................................., promoţia 20.......,
solicit înscrierea la probele examenului de diplomă, SESIUNEA IULIE 2022:
 PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
 PROBA 2: Prezentarea și susţinerea proiectului de diplomă,
cu tema: ...................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Coordonator Ştiinţific .....................................................................
Declaraţii:
 Am luat la cunoștință că pot susține examenul de diplomă numai după promovarea
tuturor disciplinelor din planul de învățământ. La data depunerii acestei cereri
confirm că toate notele înscrise în situația școlară pe care o pot accesa la adresa
www.central.ucv.ro secțiunea Evidenta studenților cu parola personalizată sunt
cele pe care le-am obținut la examenele și verificările susținute pe parcursul
școlarizării și le cunosc.


Subsemnatul(a) ……………………………………………………… student(ă) la
FACULTATEA DE AGRONOMIE, declar că sunt de acord ca examenul de
finalizare de studii să fie înregistrat audio/video.
Data,

Semnătura absolventului,

.............................

.......................................

Domnului Decan al Facultăţii de Agronomie
*) Numele, iniţiala tatălui, prenumele

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AGRONOMIE
SPECIALIZAREA _______________________________

Declaraţie de asumare a răspunderii
Subsemnatul/a __________________________________ , student/ă
în anul ____ , grupa ________ , Facultatea de Agronomie, specializarea
___________________________________________________________ ,
declar faptul că lucrarea este elaborată doar de mine, pe baza efortului
personal de cercetare şi redactare. În cadrul lucrării este precizată sursa
tuturor ideilor, datelor şi formulărilor care nu îmi aparţin, conform normelor
de citare a surselor.
Declar că toate afirmaţiile din lucrare referitoare la datele şi informaţiile
analizate, la metodele prin care acestea au fost obţinute şi la sursele din care
le-am obţinut sunt adevărate.
Înţeleg că falsificarea datelor şi a informaţiilor analizate în lucrare
constituie fraudă şi este sancţionată conform regulamentelor în vigoare.

 În cadrul activităților desfășurate online sunt de acord cu
înregistrarea audio și video și prelucrarea datelor de către
Universitatea din Craiova, cu respectarea prevederilor
Regulamentului 679/2016.
 DECLAR CĂ NU VOI FOLOSI ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI VIDEO ALE
ALTOR PERSOANE.
Data: ..............................
Semnătura: ....................................

