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NOTIFICARE 
privind sesiunea de lichidare a studenților din an terminal, perioada 16, 17, 18 iunie 2021 

 
 
Organizarea și desfășurarea sesiunii de lichidare se va realiza având în vedere următoarele aspecte: 

(1) Conform prevederilor art. 28, din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel 
licență și master), Consiliul Facultăţii, în ședinta din 8 aprilie 2021, a aprobat organizarea unei sesiuni 
de restanţe pentru anii terminali, înaintea perioadei de înscriere la prima sesiune de examene de 
finalizare a studiilor, numită sesiune de lichidare și care se va desfășura în zilele de 16, 17, 18 iunie 
2021. 

(2) Au dreptul de a susţine examene în sesiunea de lichidare numai studenţii din an terminal, care au 
examene restante din semestrele anterioare, al căror număr de credite însumate nu depășește 20. 

(3) Studenţii din an terminal, care au restanţe din semestrele anterioare, al căror număr de credite 
însumate depășește 20, nu pot susţine niciun examen în sesiunea de lichidare. 

(4) Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel 
al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare, conform prevederilor art. 28, din 
Regulamentul ECTS. 

(5) Studenţii din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, al căror număr de 
credite însumate nu depășește 20, vor depune cerere în FSEGA SIS, până la data de 14 iunie 2021, 
precizând disciplinele restante solicitate pentru a fi susţinute în sesiunea de lichidare. 

(6) Secretara specializării verifică dacă studentul are dreptul de a susţine examenele restante în sesiunea 
de lichidare, respectiv dacă numărul de credite însumat pentru disciplinele restante nu depășește 20 
și comunică răspunsul studentului în FSEGA Online/FSEGA SIS. 

(7) Pe baza cererilor procesate de secretariat în FSEGA Online pentru studenţii care au dreptul de a susţine 
examenele restante în sesiunea de lichidare, administratorul șef facultate debitează respectivii 
studenţi în AcademicInfo, pentru a permite acestora achitarea taxelor pentru examenele restante în 
cauză. 

(8) Studentul care primește în FSEGA SIS confirmarea că are dreptul de a susţine examenele restante în 
sesiunea de lichidare, va achita taxele pentru examenele restante, online pe AcademicInfo, până la 
data de 15 iunie 2021; în caz contrar studentul nu va fi cuprins în cataloage. 

(9) Cataloagele se vor genera de către secretariat în AcademicInfo. 
 

Pentru informaţii suplimentare privind studenţii care au dreptul de a susţine examenele restante în sesiunea 
de lichidare, cadrele didactice pot lua legătutra cu secretara programului de studii. 
 
 
 
 
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustaţă 
Decan 

DECAN 
 

Nr. 764 
Cluj Napoca, la 12 Aprilie 2021 
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