Specializarea SILVICULTURĂ
ANUL I 2017-2018

PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE
în sesiunea de restanţe 23 iulie –29 iulie 2018
1. Biostatistică

23.07 – ora 9:00, sala A.III.134

2. Pedologie

24.07 – ora 9:00, sala A.p.3

3. Geologie

27.07 – ora 9:00, sala A.p.3

4. Dendrologie

28.07 – ora 9:00

5. Fiziologia plantelor

26.07 – ora 10:00

6. Botanică

24.07 – ora 11:00, sala B.II.42

7. Informatică

27.07 – ora 11:00, sala Informatică

8. Topografie I-II

25.07 – ora 10:00, sala A.III.134

9. Limbi străine

27.07 – ora 12:00, la Catedră

N.B. În sesiunea de restanțe studenții integraliști pot solicita”mărirea notei” la cel mult 3
discipline – fără plata taxei de examinare; cererea trebuie depusă la Decanat
- REXAMINĂRI: perioada 03 - 09 septembrie 2018

- Programarea reexaminărilor se va afișa după încheierea perioadei de restanțe
Studenţii care solicită reexaminare vor depune la Decanat o cerere însoţită de
chitanţa de plată a taxei de 100 RONI/examen, la data de 03 septembrie 2018;
Promovarea integrală a anului I = 60 credite
Studenţii pot urma cursurile anului II cu cel puțin 40 credite promovate în anul
I, cel mult 20 credite putând fi transferate în anul II
Practica şi Educaţie fizică - condiţii de promovare a anului II

Listele cu mediile se vor afișa la data de 10 august 2018 la avizier și pe
site-ul facultății. Situațiile școlare pot fi studiate, personal, numai pe
Programul UMS. Contestațiile privind eventualele neconcordanțe vor fi
depuse la secretariat în perioada 03 – 12 septembrie 2018 (formularul de
contestație se va solicita la secretariat)

Listele finale (după contestații) cu studenții de la buget, pentru
anul II 2018-2019, se vor afișa la data de 14 septembrie 2018, când nu se mai
acceptă contestații.
LOCURILE CU FINANȚARE DE LA BUGET POT FI OCUPATE NUMAI DE
STUDENȚII CARE AU LA DOSAR DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL.

