
 

 

Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Produc iilor Animaliere 

 

 

 

A N U N  
 

Pentru înscrierea la Examenul de licenţă din sesiunea iulie – 2018, absolven ii Facultăţii de 
Ingineria si Gestiunea Productiilor Animaliere, Programul de studii de licenţă „PISCICULTUR  ŞI 
ACVACULTUR ” vor depune un dosar de înscriere la secretarul comisiei, în perioada 18.06-

28.06.2018, între orele 10
00

-14
00

.  

 

Pentru înscriere, absolven ii vor depune: 
 Un dosar plic, ce va cuprinde urm toarele: 

 cerere de înscriere cu avizul conduc torului lucr rii de licen ; 
 dou  fotografii color recente, dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografic ; 
 copie de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil; 

 copie legalizat  de pe certificatul de naştere; 

 copie legalizat  de pe certificatul de c s torie (unde este cazul). Studentele vor 

depune în plus o declara ie în care solicit  sau nu men ionarea numelui de c s torie 
pe diploma de licen  (modelul va putea fi luat de la secretarul comisiei). 

 O declara ie pe proprie r spundere privind autenticitatea Proiectului de Diplom   
 
PROIECTUL DE DIPLOM , în dou  exemplare – va fi adus la secretarul comisiei în perioada 

18.06-28.06.2018, între orele 10
00

-14
00

. 

PROIECTUL DE DIPLOM  trebuie s  con in  câte un exemplar al Declara iei pe proprie 
r spundere privind autenticitatea Proiectului de Diplom  (legat în lucrare, înainte de cuprins). 

 

Dosarele se depun în intervalul stabilit (18.06-28.06.2018), între orele 10
00

-14
00 

la Şef lucrări 

dr. Nicoleta DEFTA, (etajul II, sala A II 103). 

 
EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR  CONST  ÎN SUS INEREA A DOU  PROBE: 
 

Marti  03.07.2018, ORA 9:00 
 
PROBA 1 – EVALUAREA CUNOŞTIN ELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE – oral 

PROB   GENERAL : Bazele tehnice ale pisciculturii şi acvaculturii 
PROB  DE SPECIALITATE: Tehnologia proces rii produselor piscicole 

 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUS INEREA PROIECTULUI DE DIPLOMA - oral 

 

 

 

 

 

Secretar Comisie, 

Şef lucrări. dr. Nicoleta DEFTA 
 

Modelele pentru: „Cerere de înscriere” şi „Declara ie pe propria r spundere privind autenticitatea Proiectului de Diplom   se afl  
la secretarul Comisiei de licen  


