
 
 
 
 
 

 

Susţinerea EXAMENULUI DE DIPLOMĂ, sesiunea iulie 2017, va desfăşura în 
perioada 10-13 iulie 2017 şi va consta în: 

 
➢ Proba 1 de evaluare a Cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

➢ Proba 2 de susţinere a Proiectului de DIPLOMĂ (care va fi întocmit în 2 
exemplare, 1 exemplar se predă şi al 2-lea îi va rămâne absolventului). 

Tematica cu subiectele pentru Proba 1 sunt disponibile la secretariat sau pe 

site-ul facultăţii: www.animalsci-tm.ro 
Pentru Proba 2 absolvenţii vor trebui să întocmească un Proiect de DIPLOMĂ sub 

îndrumarea unui cadru didactic din facultate.  
Datele în care se vor susţine cele două probe ale examenului de diplomă se vor 

stabili ulterior şi vor fi afişate la avizierul facultăţii, de aceea vă rugăm să vă informaţi în 

timp util (telefonic sau personal). 
 

 

 

Înscrierea pentru susţinerea EXAMENULUI DE DIPLOMĂ presupune: 

➢ încheierea situaţiei şcolare în toţi cei 4 ani de facultate (promovarea tuturor 
examenelor) până cel târziu în data de 30 iunie 2017; 

➢ predarea la secretariatul facultăţii până în data de 30 iunie 2017 a 

următoarelor: 
1. PROIECT DE DIPLOMĂ (1 exemplar) împreună cu Referatul de apreciere 

al proiectului completat de către îndrumătorul de proiect şi inclus în 
proiectul de diplomă înainte de cuprins. Formularul este disponibil la 

secretariatul facultăţii sau la coordonatorul de proiect. 
2. CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ completat de către 

departamentul de limbi străine, formular disponibil la secretariatul facultăţii; 

3. NOTĂ DE LICHIDARE (formular disponibil, de asemenea, la secretariat) şi 
semnată de către serviciile universităţii. 

4. copie xerox după ACTUL DE IDENTITATE, C.I.  
 

 
 

Absolvenţii, în regim cu taxă, care nu şi-au achitat integral taxele de 
şcolarizare nu vor fi primiţi la EXAMENUL DE DIPLOMĂ. 

 

 

SESIUNEA DE TOAMNĂ PT. EXAMENUL DE DIPLOMĂ ESTE FIXATĂ IN 
SEPTEMBRIE 2017. 
 

 

Secretariatul facultăţii,

ANUNŢ IMPORTANT 
pentru absolvenţii promoţiei 2017 de la 

Facultatea de ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 



 

 
 

Examenul de DIPLOMĂ, sesiunea iulie 2017,  
se va desfășura după următorul program: 

 
 
 

Programul de studiu 

PROBA 1 

(cunoştinţe fundamentale şi 
de specialitate) 

PROBA 2 

(susţinerea proiectului de 
diplomă) 

Biotehnologii 
agricole, IF 

10 iulie 2017 Sala Lp Nutriţie, etaj 3 

➢ ora 0900 
 

12 iulie 2017, ora 0900 

Sala Lp Nutriţie, etaj 3 

se programează după coordonatorii de 
proiect 

Zootehnie,  
IF şi IFR 

11 iulie 2017 Sala Lp Nutriţie, etaj 3 

➢ ora 0900 anul IV, IF 

➢ după pauză an IV, IFR 

13 iulie 2017, ora 0900 

Sala Lp Nutriţie, etaj 3 

se programează după coordonatorii de 
proiect 
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