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ANUNȚ CU PRIVIRE LA ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII 

(ADVERINȚA ȘI ACTELE DIN DOSARUL STUDENTULUI) 

PENTRU ABSOLVENȚII FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT NIVEL LICENȚĂ PROMOȚIA 2019-2020 

 

 

Adeverinţele de finalizare a studiilor nivel licență (care ţin locul 

diplomei de licență) și actele din dosarul studentului se eliberează în 

perioada 7 -9 iulie 2020 după cum urmează: 

1. Adeverinţa de absolvire și actele din dosar se pot ridica personal de la 

sediul Facultății de Educație Fizică și Sport, strada Pandurilor  nr. 7, 

parter, cu programare prin email la adresa sport@ubbcluj.ro.  În vederea 

evitării aglomerării şi pentru limitarea timpului de aşteptare, vă rugăm 

insistent să respectaţi cu stricteţe ora la care sunteţi planificat. 

Persoanele care se vor prezenta la Secretariat vor purta obligatoriu 

mască de protecţie şi mănuşi, vor respecta regulile de disciplină sanitară 

şi distanţa minimă de siguranţă faţă de alte persoane (distanţa minimă 

de 1,5 m). 

2. Adeverinţa se poate solicita scanata prin email (adresa de email 

sport@ubbcluj.ro) de la secretariatul facultății. Emailul absolventului 

trebuie trimis de pe aceeași adresă de email de pe care a fost trimisă şi 

cererea de înscriere la examenul de licență și trebuie să aibă atașată 

copia cărți de identitate/pașaportului. 

3. Absolvenților care doresc să se înscrie la un program de master în cadrul 

Facultății de Educație Fizică și Sport li se vor transfera adeverința de 

licență, diploma de bacalaureat și foaia matricolă din liceu în dosarul de 

înscriere la concursul de admitere. 
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4. Fişa de lichidare se generează pentru fiecare absolvent la secretariat. Nu 

trebuie să vă deplasaţi la Serviciile UBB și va fi semnată de student în 

momentul ridicării documentelor. 

 

 

 

 

Secretar șef facultate 

Dana Pop 

 


