
 
 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR de LICENȚĂ 
 

NOUA STRUCTURĂ din semestrul II, an universitar 2020/2021 

pentru STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 

 

EXAMENUL DE DIPLOMĂ, sesiunea iulie 2021,  

se va desfăşura după următorul program: 
 

Programul de studiu 

PROBA 1 
(cunoştinţe fundamentale şi de specialitate) 

PROBA 2 
(susţinerea proiectului de diplomă)  

Biotehnologii 
agricole, IF 

19 iulie 2021, ora 0900   

Sala: Amfiteatrul A2, parter, 

intră câte un grup de 3 studenți /oră (ordinea de 

intrare va fi în funcţie de coordonatorul de proiect) 

Zootehnie, IF  20 și 21 iulie 2021, ora 9,00   

Sala: Amfiteatrul A2, parter,  

intră câte un grup de 3 studenți /oră 
(ordinea de intrare va fi în funcţie de coordonatorul de 

proiect) 
 

 

Înscrierea pentru susținerea Examenului de diplomă se va face ON-LINE, în perioada 
28 iunie - 14 iulie 2021 

 

A. Condiții de înscriere: 

 

1. Promovarea integrală a disciplinelor din anul I, II, III și IV de studiu, termen 09 iulie 

2021; 

2. Achitarea on-line și integrală a taxelor de a taxelor de școlarizare (pt. studenții cu 

taxă), termen 13 iunie 2021;  

3. Întocmirea PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (2 exemplare) pt. susținere în fața comisiei.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ANUL 4 DE STUDIU 
Nr. 

săptămâni 

SEMESTRUL II 01 martie – 30 aprilie 2021 9 

Vacanţă de Paşti 03 mai – 09 mai 2021 1 

SEMESTRUL II (continuare)  10 mai – 13 iunie 2021 5 

Sesiune de examene (an 4) 14 iunie – 04 iulie 2021 3 

Înscrierea pentru EXAMENUL de DIPLOMĂ 28 iunie - 14 iulie 2021 13 zile 

Practică de întocmire proiect DIPLOMĂ (an 4) 05 iulie - 18 iulie 2021 2 

Susţinere EXAMEN şi PROIECT de 

DIPLOMĂ (an 4) 

19 iulie – 21 iulie 2021 3 zile  

Sesiune de examene restante toamnă 06 septembrie – 12 septembrie 2021 1 

Examen de diplomă, sesiunea septembrie 
2020 (an 4 licență) 

20 septembrie – 26 septembrie 2021 1 



 
 

 

B. Acte și documente necesare pentru înscriere (în perioada 28 iunie-14 iulie 2021): 

 

1. Fișă de înscriere (formular disponibil pe site-ul facultății, format word și pdf), 

completată/semnată, care se trimite pe e-mailul facultății: info@animalsci-tm.ro în 

perioada 28 iunie - 14 iulie 2021; 

2. Copie scanată sau fotocopie după ACTUL DE IDENTITATE (Carte de identitate sau 

Pașaport), care se trimite pe e-mailul facultății: info@animalsci-tm.ro în perioada 28 iunie 

- 14 iulie 2021; 

3. Copie scanată sau fotocopie a Ordinului de plată pentru taxa de susținere a 

Examenului de diplomă (100 lei), care se trimite pe e-mailul facultății: 

info@animalsci-tm.ro în perioada 28 iunie - 14 iulie 2021; Link pagina internet a 

USAMVBT: https://www.usab-tm.ro/ro/noutate/plata-online-taxe. 

4. NOTĂ DE LICHIDARE (formular disponibil la îndrumătorul de an), semnată/ștampilată de 

către serviciile universității în perioada 28 iunie - 14 iulie 2021; 

5. Declarație absolvent (Anexa III), Declarație coordonator proiect de diplomă (Anexa 

IV), formularele sunt disponibile pe site-ul facultății, format word sau pdf. Vor fi 

completate/semnate și apoi incluse în Proiectul de diplomă, înainte de <Cuprins>.  

 

Absolvenții care nu îndeplinesc condițiile de înscriere sau nu trimit on-line 

actele/documentele pt. înscriere nu pot susține examenul de diplomă în sesiunea iulie 

2021. Se pot înscrie în sesiunile următoare din septembrie 2021 sau februarie 2022. 

 

Obs. Diploma de inginer și Suplimentul la diplomă se va elibera, peste 1 an de la 

promovarea Examenului de diplomă, de la Biroul de eliberări acte (etaj 2, F. Agricultură), 

absolventul având C.I., copie după Certificatul de căsătorie (unde este cazul) și 2 

fotografii, color, ¾ cm, identice. 

     
 
 

 
SECRETARIATUL FACULTĂŢII, 


