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În atenția absolvenților 

de studii universitare de licență, master 
 

 

1. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență  

Înscrierea se face on-line în perioada 22.06.2020 - 26.06.2020 completând 

formularul de mai jos: 

https://forms.gle/AyiCd6gFKULp5L3n8  
Mențiuni: 

- Pot completa formularul și studenții care mai au doar 2 examene restante (și pe care le 

susțin în zilele de 24.06.2020 si 25.06.2020). 

-Absolvenţii promoţiilor anterioare trebuie să trimită pe adresa de mail 

secretariat.inginerie@ulbsibiu.ro  următoarele documente: 

o copie după diploma de bacalaureat 

o copie după cartea de identitate 

o copie după certificatul de naştere 

o copie a ordinului de plată sau confirmarea plății efectuată online (taxa de examen 

diplomă este de 400 lei). 

Plata poate fi efectuată: 

o accesând https://support.ulbsibiu.ro/plataonline, după autentificarea în contul 

personal din platforma UMS, accesând secțiunea Info Financiar, meniul Plăți; 

o  prin ordin de plată de la orice bancă, în contul ULBS cu IBAN 

RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173, cont deschis la Trezoreria Sibiu. 

Va trebui să precizați la detaliile plății numele și prenumele, specializarea.  

Absolventul va fi înscris doar după efectuarea plății şi după completarea online a 

chestionarului "EVALUARE SATISFACȚIE ABSOLVENȚI", accesând link  

https://forms.gle/WL3z3BobGWfz4M2Q9. 

-Termenul pentru depunerea on-line a lucrărilor de diplomă va fi anunțat ulterior. 
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2. Pentru absolvenții studiilor universitare de master 

Înscrierea se face on-line în perioada 29.06.2020 - 03.07.2020, completând 

formularul de mai jos. Trebuie să vă conectați cu adresa de mail de forma 

prenume.nume@ulbsibiu.ro  

https://forms.gle/tHKBykpuKSUr7ZGUA   
Mențiuni: 

- Pot completa formularul și studenții care mai au doar 2 examene restante (și pe care le  

susțin în zilele de 08.07.2020 și 09.07.2020).  

- Absolvenţii promoţiilor anterioare (NU intră în această categorie studenții 

reînmatriculați în anul universitar 2019-2020) trebuie să trimită pe adresa de mail 

secretariat.inginerie@ulbsibiu.ro  următoarele documente:  

o copie după diploma de bacalaureat 

o copie după diploma de licență 

o copie după cartea de identitate 

o copie după certificatul de naştere 

o copie a ordinului de plată sau confirmarea plății efectuată online (taxa de examen 

disertaţie este de 400 lei). 

Plata poate fi efectuată: 

o accesând https://support.ulbsibiu.ro/plataonline, după autentificarea în contul 

personal din platforma UMS, accesând secțiunea Info Financiar, meniul Plăți; 

o  prin ordin de plată de la orice bancă, în contul ULBS cu IBAN 

RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173, cont deschis la Trezoreria Sibiu. 

Va trebui să precizați la detaliile plății numele și prenumele, specializarea.  

Absolventul va fi înscris doar după efectuarea plății şi după completarea online a 

chestionarului "EVALUARE SATISFACȚIE ABSOLVENȚI",  accesând link  

https://forms.gle/WL3z3BobGWfz4M2Q9. 

- Pentru predarea on-line a lucrărilor de disertație veți fi contactați prin mail de secretarii  

fiecărei comisii.  
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