ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
Str. A. I. Cuza, nr. 13;
tel: +40251414468

ANUNȚ IMPORTANT
STUDENŢII ANULUI I PRIMESC CARNETE DE STUDENT

ÎNCEPÂND CU 09.10.2017
LUNI – JOI: 1200 - 1400
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANUL I
STUDENŢII ANULUI I ZI BUGET
Studenţii aduc 2 fotografii +legitimaţia de concurs + C.I.
Studenţii primesc:
- carnete de student
- legitimaţii de transport doar pentru studenţii care nu au împlinit 26 de ani.

STUDENŢII ANULUI I ZI + ID TAXĂ
Studenţii aduc 2 fotografii + legitimaţia de concurs + C.I. şi chitanţa, în original,
de achitare a primei traşe din taxa de şcolarizare (500 lei)care se achită până la
data de 10.10.2017
Studenţii primesc:
- carnete de student
-legitimaţii de transport doar pentru studenţii la învățământ cu frecvență care nu
au împlinit 26 de ani
Studenţii care nu-şi achită tranșele aferente din taxa de şcolarizare, conform datelor din
contractul de studii, îşi pierd calitatea de student.
TAXA DE ŞCOLARIZARE se achită la CASIERIA UNIVERSITĂŢII în Complex
Agronomie – Cămin 4, str. Libertății, nr. 15
Toţi studenţii anului I pot primi adeverinţe, numai după ce au carnetele ştampilate,
personal sau printr-un împuternicit cu procură notarială.

DECANAT,

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
Str. A. I. Cuza, nr. 13;
tel: +40251414468

ANUNȚ IMPORTANT
STUDENŢILOR DIN ANII II, III ŞI IV LI SE
VIZEAZĂ CARNETELE DE STUDENT
ÎNCEPÂND CU 10.10.2017
LUNI – JOI: 1200 - 1400
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTER
STUDENŢII ANILOR II-IV ZI+ID BUGET ŞI TAXĂ
Studenţii la FORMA BUGET se prezintă la secretariat cu carnetul de
student şi o fotografie pentru:
- VIZAREA carnetului de student;
- primirea NOII LEGITIMAŢII DE TRANSPORT (doar pentru studenţii care nu
au împlinit 26 de ani).

Studenţii la FORMA CU TAXĂ achită tranșele aferente din taxa de
şcolarizare şi se prezintă la secretariat cu chitanţa de taxă, carnetul de
student şi o fotografie pentru:
- VIZAREA carnetului de student;
- primirea NOII LEGITIMAŢII DE TRANSPORT (doar pentru studenţii care nu
au împlinit 26 de ani).
Studenţii care nu-şi achită tranșele aferente din taxa de şcolarizare, conform datelor din
contractul de studii, îşi pierd calitatea de student.
TAXA DE ŞCOLARIZARE se achită la CASIERIA UNIVERSITĂŢII în Complex
Agronomie – Cămin 4, str. Libertății, nr. 15 sau
la BRD cu factura emisă din Evidenţa Studenţilor.
Studenţii pot primi adeverinţe, numai după ce au carnetele ştampilate, personal sau
printr-un împuternicit cu procură notarială.

DECANAT,
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
Str. A. I. Cuza, nr. 13;
tel: +40251414468

ANUNȚ
STUDENŢLOR ANULUI I LI SE VIZEAZĂ
CARNETELE DE STUDENT/
PRIMESC CARNETE DE STUDENT
ÎNCEPÂND CU 10.10.2017
LUNI – JOI: 1200 - 1400
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ANUL I
STUDENŢII ANULUI I BUGET
Studenţii aduc 2 fotografii+legitimaţia de concurs + C.I.
Studenţii primesc
- carnete de student
-legitimaţii de transport doar pentru studenţii care nu au împlinit 26 de ani.
Absolvenţii Facultăţii de Litere aduc pentru vizare carnetele de student şi
legitimaţiile de transport pe care le-au avut la forma de licenţă
STUDENŢII ANULUI I TAXĂ
Studenţii aduc 2 fotografii+legitimaţia de concurs + C.I. şi chitanţa, în original,
de achitare a primei traşe din taxa de şcolarizare (500 lei)care se achită până la
data de 10.10.2017
Studenţii primesc
- carnete de student
- legitimaţii de transport doar pentru studenţii care nu au împlinit 26 de ani.
Absolvenţii Facultăţii de Litere aduc pentru vizare carnetele de student şi
legitimaţiile de transport pe care le-au avut la forma de licenţă
Studenţii care nu-şi achită tranșele aferente din taxa de şcolarizare, conform datelor din
contractul de studii, îşi pierd calitatea de student.
TAXA DE ŞCOLARIZARE se achită la CASIERIA UNIVERSITĂŢII în Complex
Agronomie – Cămin 4, str. Libertății, nr. 15
Toţi studenţii pot primi adeverinţe, numai după ce au carnetele ştampilate, personal sau
printr-un împuternicit cu procură notarială
DECANAT,

