
 

 

Facultatea de Zootehnie 

A N U N Ţ 
 

Pentru înscrierea la Examenul de Diplomă din sesiunea septembrie – 2017, absolvenţii Facultăţii de 

Zootehnie, Programul de studii de licenţă „CINEGETICĂ” vor depune un dosar de înscriere la 

secretarul comisiei, în perioada 05.09-08.09.2017, între orele 1000-1400.  

 

Pentru înscriere, absolvenţii vor depune: 

 Un dosar plic, ce va cuprinde următoarele: 

 cerere de înscriere cu avizul conducătorului lucrării de licenţă; 

 două fotografii color recente, dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică; 

 copie de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil; 

 copie legalizată de pe certificatul de naştere; 

 copie legalizată de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul). Studentele vor 

depune în plus o declaraţie în care solicită sau nu menţionarea numelui de căsătorie 

pe diploma de licenţă (modelul va putea fi luat de la secretarul comisiei). 

 O declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea Proiectului de Diplomă - în 

3 exemplare 

 

PROIECTUL DE DIPLOMĂ, în două exemplare – va fi adus la secretarul comisiei în perioada 

05.09-08.09.2017, între orele 1000-1400. 

PROIECTUL DE DIPLOMĂ trebuie să conţină câte un exemplar al Declaraţiei pe proprie 

răspundere privind autenticitatea Proiectului de Diplomă (legat în lucrare, înainte de cuprins). 
 

Dosarele se depun în intervalul stabilit (05.09-08.09.2017), între orele 1000-1400 la Şef lucrări 

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

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

 

LUNI 11.09.2017, ora  12:00 

 
PROBA 1 – EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE – oral 

PROBĂ  GENERALĂ : Bazele tehnice ale cinegeticii 

PROBĂ DE SPECIALITATE : Tehnologii de dezvoltare a fondului cinegetic 
 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ – oral 

 

 

 

 

 Secretar Comisie, 

Şef lucrări. dr. Nicoleta DEFTA 
 

Modelele pentru: „Cerere de înscriere” şi „Declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea Proiectului de Diplomă  se află 

la secretarul Comisiei de licenţă 

. 


