
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE LITERE 

Nr. _________ din _______________ 

 
            APROBAT  
CONDUCĂTOR LUCRARE,                        

                      
                                                                                AVIZAT 

                                                                              ŞEF DEPARTAMENT 
 
 
 

Doamnă Decan, 
 
 

 Subsemnat(ul)(a), ______________________________________________, 

student(ă) în anul III, anul universitar 2021/2022 / absolvent  în anul _______ al(a) 

Facultății de Litere, specializarea __________________________________________ 

cursuri de I.F. / I.D., cu durata de 3 ani, doresc să-mi iau tema de LICENȚĂ pentru 

sesiunea iulie 2022: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

profesor coordonator dl./dna. _____________________________________________. 

 Numărul de telefon la care pot să fiu contactat: ______________________. 

 Adresa de e-mail la care pot să fiu contactat (câmp obligatoriu): 

_________________________________________________________________. 

 
 

Data _______________                                
Semnătura_____________________ 

 
 
 
 
 
 

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE LITERE 

Nr. _________ din _______________ 

 
            APROBAT  
CONDUCĂTOR LUCRARE,                        

                      
                                                                                AVIZAT 

                                                                              ŞEF DEPARTAMENT 
 
 
 

Doamnă Decan, 
 
 

 Subsemnat(ul)(a), ______________________________________________, 

student(ă) în anul IV, anul universitar 2021/2022 / absolvent  în anul _______ al(a) 

Facultății de Litere, specializarea __________________________________________ 

cursuri de I.F., cu durata de 4 ani, doresc să-mi iau tema de LICENȚĂ pentru 

sesiunea iulie 2022: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

profesor coordonator dl./dna. _____________________________________________. 

 Numărul de telefon la care pot să fiu contactat: ______________________. 

 Adresa de e-mail la care pot să fiu contactat (câmp obligatoriu): 

_________________________________________________________________. 

 
 

Data _______________                                
Semnătura_____________________ 

 
 
 
 
 
 

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE LITERE 

Nr. _________ din _______________ 

 
APROBAT  
CONDUCĂTOR LUCRARE,                        

                      
                                                                                AVIZAT 
                                                                              ŞEF DEPARTAMENT 

 
 

Doamnă Decan, 
 
 

 Subsemnat(ul)(a), ______________________________________________, 

student(ă) în anul II, anul universitar 2021/2022 / absolvent  în anul _______ al(a) 

Facultății de Litere , masteratul ____________________________________________ 

cursuri de I.F., cu durata de 2 ani, doresc să-mi iau tema de DISERTAŢIE pentru 

sesiunea iulie 2022: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

profesor coordonator dl./dna. _____________________________________________. 

 Numărul de telefon la care pot să fiu contactat: ______________________. 

 Adresa de e-mail la care pot să fiu contactat (câmp obligatoriu): 

_________________________________________________________________. 

 
 

Data _______________                                
Semnătura_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE LITERE 

Nr. _________ din _______________ 

 
            APROBAT  
CONDUCĂTOR LUCRARE,                        

                      
                                                                                AVIZAT 

                                                                              ŞEF DEPARTAMENT 
 
 
 

Doamnă Decan, 
 
 

 Subsemnat(ul)(a), ______________________________________________, 

student(ă) în anul II, anul universitar 2021/2022 / absolvent  în anul _______ al(a) 

Facultății de Litere, specializarea __________________________________________ 

cursuri de conversie, cu durata de 2 ani, doresc să-mi iau tema de ABSOLVIRE 

pentru sesiunea iulie 2022: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

profesor coordonator dl./dna. _____________________________________________. 

 Numărul de telefon la care pot să fiu contactat: ______________________. 

 Adresa de e-mail la care pot să fiu contactat (câmp obligatoriu): 

_________________________________________________________________. 

 
 

Data _______________                                
Semnătura_____________________ 

 
 
 
 
 
 

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova 


