Model cerere repartizare specializare
Anexa 11
Doamnă Decan,

Subsemnatul ________________________________________________________, student la
Facultatea de Energetică, domeniul Inginerie Energetică, în grupa _____________, vă rog să
aprobaţi repartizarea mea la una din specializările din cadrul acestui domeniu, conform opţiunilor
indicate în tabelul de mai jos.
Specializarea

Ordinea opţiunilor*
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Energetică și Tehnologii Informatice (ETI)
Energetică şi Tehnologii de Mediu (ETM)
Energetică şi Tehnologii Nucleare (ETN)
Hidroenergetică (HE)
Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)
Managementul Energiei (ME)
Termoenergetică (TE)
*) în dreptul fiecărei specializări se trece o cifră de la 1 la 7 în ordinea preferinţelor
dumneavostră, cifra 1 reprezentând opțiunea cea mai dorită și 7 cea mai puțin dorită.
Data:

Semnătura

Conform Deciziei Biroului Executiv al Consiliului Facultății referitoare la repartizarea pe specializări
a studenților de anul II, domeniul Inginerie Energetică:
Cererea, cu dată şi semnătura studentului, se ȋncarcă scanată, ȋn format .pdf, pe platforma
Moodle la secţiunea „Repartizare specializări an 2”.
Repartizarea studenţilor pe specializări se va face în ordinea mediilor obţinute în primii doi ani
de studii (după sesiunea din toamnă), conform opţiunilor exprimate în cererea de repartizare, în
limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare, şi având in vedere posibilităţile şi strategia
de şcolarizare existente în facultate.
În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7) reprezentând ordinea preferinţelor (opţiunilor) dumneavoastră, cifra 1 reprezentând
opțiunea cea mai dorită și 7 cea mai puțin dorită.. Vă recomandăm se ierarhizaţi toate cele 7 opţiuni
(în ordinea dorită).
Studenţii care nu depun cererea de repartizare la Secretariatul Facultății până la termenul fixat
(14 iunie 2020, ora 14.00), vor fi repartizaţi din oficiu.
Repartizarea pe specializări se va face în data de 11 septembrie 2020 iar listele cu repartiții
vor fi afișate la secretariatul facultății și pe pagina web a facultății.
Eventualele contestații se vor depune la adresa de e-mail a secretariatului facultății
(secretariat.energetica@upb.ro) în data de 14 septembrie 2020, în intervalul orar 09.00 – 14.00
și vor fi soluționate în 24 de ore de la expirarea termenului.

Doamnei Decan a Facultăţii de Energetică

