
IN  ATENTIA  STUDENTILOR  DIN  ANUL  II   SI   ANUL III. 

SPECIALIZARILE  AR  si  MCTR 

 

Sustinerea examenului  RESTANTA  la disciplina  Tehnologia  Materialelor  se va desfasura conform 

perioadei alocate de catre Decanatul Facultatii de Mecanica, tinand cont de restrictiile utilizarii Aplicatiei ZOOM, 

astfel:  

 

Vineri   - 11 iunie 2021;   ora 09.00 _ prima prezentare 

Sambata  - 12 iunie 2021;   ora 09.00 _ prima prezentare 

Marti   - 22 iunie 2021;   ora 09.00 _ a doua prezentare 

Miercuri  - 23 iunie 2021;   ora 09.00 _ a doua prezentare 

 

OBSERVATIE: 

1. Este necesar ca fiecare student, care doreste sa participle la examen, sa completeze tabelul din anunt cu 

data la care doreste sustinerea examenului si datele personale, adresa e_mail, numat de telefon, examenul 

promovat ( P1. sau P2. ) daca este cazul. 

2. Coordonatele pentru sustinerea examenului pe Campusul Virtual al UPT prin aplicatia Zoom vor fi 

expediate fiecarui student, in functie de optiunea pentru sustinerea examenului, cu o zi inainte de examen. 

3. Durata unui examen este de 2 ore si 15 minute; 

4. La ora indicata studentii trebuie sa se conecteze  ON – LINE,  in aplicatia ZOOM. 

5. Studentii din anul II. A  si  anul III. A, care doresc sa participe la examenele din iunie sunt obligati sa 

expedieze un mesaj pana la data de 04 Iunie 2021, ora 16.00, pentru rima prezentare si 18 iunie 2021 

pentru a doua prezentare, la adresa ncranic@gmail.com in care solicita prezentare la examen utilizand 

tabelul: 

 

PROGRAMARE  EXAMEN  DE  RESTANTA   ANUL II. A   SI   ANUL III. A 

PRIMA PREZENTARE  SI  A DOUA PREZENTARE _  IUNIE 2021 

 

Data Nume / prenume An studiu / 

specializarea  

adresa e_mail telefon P.1 P.2 

11.06.2021  AR / MCTR     

12.06.2021  AR / MCTR     

22.06.2021  AR / MCTR     

23.06.2021  AR / MCTR     

 

OBSERVATIE. 

Fiecare student poate participa o singura data, la prima prezentare respectiv a doua prezentare. 

mailto:ncranic@gmail.com

