
U.S.A.M.V. Bucureşti 

Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere 

 

În atenţia absolvenţilor programului de studii de licenţă 

„PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ” 
 

A N U N Ţ 
 

Pentru înscrierea la Examenul de diplomă  din sesiunea FEBRUARIE – 2021, absolvenţii 

Facultăţii de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere, Programul de studii de licenţă 

„PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ” vor depune online un dosar de înscriere la secretariatul 

comisiei de diplomă (şef lucr. dr. Nicoleta DEFTA) pe adresa de email: nicoleta.defta@usamv.ro  în 

perioada 08.02.2021 – 18.02.2021 

 

Documentele necesare înscrierii online (documente scanate): 
 cerere de înscriere (formularul PO_1_F1*) cu semnătura îndrumătorului ştiinţific al proiectului 

de diplomă; 

 declaraţie pe proprie răspundere (formularul PO_1_F2) privin autenticitatea proiectului de 
diplomă; 

 referat de apreciere asupra proiectului de diplomă (întocmit şi semnat de către îndrumătorul 

proiectului de diplomă, conform modelului ataşat) 

 copie de pe cartea de identitate, cu C.N.P. vizibil; 

 copie de pe certificatul de naştere; 

 copie de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul).  

 

*Cererea se completează de către absolvent, se printează, se semnează, apoi se scanează 

documentul şi se trimite către cadrul didactic îndrumător, care o semnează şi o trimite absolventului. 

Proiectul de diplomă, în format Word şi PDF, precum şi prezentarea PowerPoint vor fi trimise 

până cel târziu în data de 18.02.2021. 

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR  CONSTĂ ÎN SUSŢINEREA A DOUĂ PROBE: 

 

Marti  23.02.2021, ORA 10:00 
 

PROBA 1 – EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE – oral 

PROBĂ  GENERALĂ: Bazele tehnice ale pisciculturii şi acvaculturii 

PROBĂ DE SPECIALITATE: Tehnologia procesării produselor piscicole 
 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMA – oral 

 

EXAMENUL VA FI SUSTINUT ONLINE, PRIN APLICATIA TEAMS 

 

 

Secretar Comisie, 

Şef lucrări dr. Nicoleta DEFTA 

 
*Modelele pentru: „Cerere de înscriere” (formularul PO_1_F1), „Declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de disertaţie” 
(formularul PO_1_F2)  vor fi transmise pe mail şefului de an şi vor fi postate pe site-ul facultăţii (www.zootehnie.ro) şi pe platforma de studiu 
online a facultăţii (https://igpa.usamvb.ro/)  

mailto:nicoleta.defta@usamv.ro
http://www.zootehnie.ro/
https://igpa.usamvb.ro/

