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Către
Decanatul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie

Subsemnatul(a) ……………………………………………………….,

având codul numeric personal (CNP) ………………………………. fiul (fiica)

lui …………………. şi a ………………….. născut(ă) în localitatea

………………, jud ……………  la data de …………………….  posesor al

BI/CI Seria…… nr…………...., student(ă) al (a) Universităţii de Vest din

Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, domeniul

.................................., specializarea ......................................................, în anul

universitar .............................., vă rog a-mi aproba cererea de înscriere la

examenul de licenţă, sesiunea .............................

Menţionez că titlul lucrării de licenţă este

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..........……… şi

este coordonată de ………………………………………………………………...

În caz de urgenţă pot fi contactat(ă) la numărul de

telefon……………………

Declar pe proprie răspundere că prezenta lucrare nu este realizată prin

mijloace frauduloase fiind conştient(ă) de faptul că dacă se dovedeşte contrariul

diploma obţinută prin fraudă îmi poate fi anulată conform art 145 din Legea

nr.1/2011.

Data,                                                                       Semnătura,
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul / subsemnata ............................................................................................... ..........................

absolvent/ă al/a ............................................................................................................................ ...........................

promoţia ....................., prin prezenta declar pe propria răspundere că Lucrarea de licenţă / disertaţie/ doctorat

cu titlul ................................................................................................ ....................................................................

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

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

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

având ca îndrumător ştiinţific pe Doamna / Domnul (Profesor) ............................................. ...............................

.................................................................................................................................................................................,
a fost elaborată de mine, ca rezultat al propriei cercetări şi documentări, nu a mai fost prezentată niciodată la
altă facultate sau instituţie de învăţămînt superior, din ţară sau străinătate, şi nu a fost niciodată publicată sub
formă de articol sau volum de către edituri / reviste din ţară sau străinătate.

De asemenea, declar că toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în
lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului / autoplagiatului:

- toate fragmentele de text reproduse, chiar şi în traducerea proprie din alta limbă, sunt redate între
gilimele şi deţin referinţa precisă a sursei bibliografice;

- reformularea, în cuvinte proprii, a textelor scrise de către alţi autori indică sursa bibliografică din care
s-a inspirat;

- rezumarea ideilor altor auotri deţin referinţa precisă la textul original;
- calculele (dacă este cazul) sunt efectuate de mine, iar comentarea rezultatelor obţinute este originală;
- reprezentările grafice care nu-mi aparţin au indicată sursa bibliografică exactă;
- în cazul când, în calitate de (co)autor, am prezentat deja o parte din această lucrare în cadrul unor

manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, colocvii, mese rotunde) din ţară sau străinătate, am folosit
autocitirea.

Prin prezenta, îmi asum în totalitate originalitatea lucrării elaborate.

Timişoara Absolvent/ă
Data: ................................ Prenume şi nume

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

Semnătura


