
 

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR de MASTER 
 

Examenul de DISERTAŢIE, sesiunea iunie 2018,  
se va desfăşura după următorul program: 

 

 

Înscrierea pentru susținerea Examenului de disertație se face la secretariatul facultăţii, 

până în data de 06 iunie 2018. 

 
A. Condiții de înscriere: 

 
1. Promovarea integrală a disciplinelor, din anul I şi II de studiu, termen 06 iunie 2018; 

2. Întocmirea LUCRĂRII DE DISERTAŢIE (2 exemplare). La înscriere se va depune, la secretariat, 1 
(un) exemplar din proiect, termen 06 iunie 2018 

3. Achitarea integrală a taxelor de școlarizare (pt. studenții cu taxă), termen 06 iunie 2018; 
 

B. Acte și documente necesare pentru înscriere: 
 

1. Fișă de înscriere, completată/semnată (formular disponibil pe site-ul facultății și la secretariat), 
termen 06 iunie 2018; 

2. Fotocopie după ACTUL DE IDENTITATE (Carte de identitate sau Pașaport), termen 06 iunie 2018; 
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ sau DIPLOMA DE ABSOLVIRE A FACULTĂȚII, în original (eliberată de 

la Biroul de eliberări acte USAMVBT, etaj 2 F. Agricultură, absolventul având C.I. și 2 fotografii ¾ cm. 
color, identice), termen 06 iunie 2018;  

4. Declarație absolvent (Anexa III), Declarație coordonator lucrare disertație (Anexa IV), 

completate/semnate și incluse în lucrarea de disertaţie, înainte de cuprins (formularele sunt 
disponibile la coordonatorul de lucrare, pe site-ul facultății și la secretariat), termen 06 iunie 2018; 

5. NOTĂ DE LICHIDARE, completată/semnată de către serviciile universității (formular disponibil la 
secretariat), termen 06 iunie 2018; 

6. Chitanță pt. plata taxei de susținere a examenului de disertație (200 lei), termen 06 iunie 
2018. Taxa a fost stabilită de către Senatul USAMVBT și este obligatorie atât pentru studenții de la 

buget, cât și pentru cei de la taxă. 

Taxa se achită la administratorul facultății, ing. Baul Gheorghe, etaj 5, F. Agricultură, cam. 501.  

 
Absolvenții care nu îndeplinesc condițiile de înscriere sau nu depun actele/documentele pt. 

înscriere nu pot susține examenul de disertație, sesiunea iulie 2018. 
 

Obs. Diploma de master și Suplimentul la diplomă se va elibera, peste 1 an de la promovarea Examenului de 
disertație, de la Biroul de eliberări acte (etaj 2, F. Agricultură), absolventul având C.I. și 2 fotografii, color, ¾ cm, 

identice. 

     
SECRETARIATUL FACULTĂŢII,  

Programul de studiu Data de susţinere EXAMEN DISERTAŢIE 

Nutriţie şi bază furajeră (NBF) 14 iunie 2018, ora 900 

Sala Lp Nutriţie, etaj 3 

se programează după coordonatorii lucrării de disertaţie 

Proiectare şi evaluare tehnico-

economică a producţiilor 
animaliere (PETEPA) 

15 iunie 2018, ora 1100  

Sala Lp Apicultură, etaj 5 

se programează după coordonatorii lucrării de disertaţie 

Reproducerea asistată la animale 
(RAA) 

13 iunie 2018, ora 900  

sala Lp Biotehnologii de reproducere, parter, culoar 2 
se programează  după coordonatorii lucrării de disertaţie 
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