
 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca     
Facultatea de Litere 
 

         AVIZ DECAN _____________________ 

  Nr. _________ / ______________ 

 
                                                   

Către Decanatul Facultăţii de Litere, 
 
Subsemnata/ul, ______________________________________________, înscris/ă 

în anul universitar 2020/2021 în anul 3 / prelungire studii / M2 la specializarea 

_____________________________, având numărul matricol __________/______, vă 

rog să-mi aprobaţi prelungirea studiilor pentru anul universitar 2021/2022. 

Menţionez că am următoarele examene nepromovate: 

Nr. 
crt. 

Codul 
disciplinei Titlul disciplinei Nr. de 

credite 
Anul  de 
studiu 

Semestrul 
disciplinei 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
                                                                                         Total credite:   

 
Telefon de contact: ________________________ 
Adresă de e-mail: _________________________ 
           

       Cluj-Napoca,          Cu mulţumiri, 

Data:_____________    Semnătura: _____________ 
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