ANUNȚ PRIVIND REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI/PROGRAME DE STUDII
A STUDENȚILOR DIN ANUL II
Având în vedere:
- Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/14.03.2020, privind aprobarea Procedurii de
lucru privind activitățile didactice online în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/22.04.2020, privind Măsuri privind desfășurarea
în condiții optime a procesului de învățământ în UPB,
- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul online de care dispune UPB,
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor hotărăște completarea on-line de către
studenţii anului II a opțiunilor pentru specializările acreditate din anul III, prin completarea
formularului dedicat, aflat pe platforma Moodle la adresa:
https://chim.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=594.
După expirarea termenului limită de completare on-line a chestionarului, modificarea opţiunilor
NU mai este posibilă.
În chestionar specializările sunt trecute in ordine alfabetică:
CATB = Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice
CISOPC = Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie şi Carbochimie
IIPCB = Ingineria şi Informatica Proceselor Chimice şi Biochimice
IPMICP = Ingineria şi Protecția Mediului în Industria Chimicş şi Petrochimică
SIMONa = Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale
SIPOL = Știința şi Ingineria Polimerilor
Metodologia repartizării pe specializări este publicată on-line, pe site-ul facultăţii, la adresa:
http://www.chimie.upb.ro/studenti/regulamente
Calendarul procesului de repartiție pe specializări/programe de studii a studenților din
anul II:
• Completarea chestionarului on-line – termen limită: 20 iunie 2020
• Afișarea Tabelului de evidenţă a opţiunilor studenţilor din anul II (on-line, pe platforma
Moodle) – 25 iunie 2020
• Afișarea Listelor preliminare cu repartițiile pe specializări la avizier și pe site-ul facultății
– septembrie 2020 (dupa sesiunea de restanţe din septembrie)
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•
•

Depunerea contestațiilor la Secretariatul Facultății – septembrie 2020 (în 2 zile
lucrătoare de la afişarea Listelor preliminare cu repartiţiile pe specializări)
Soluționarea contestațiilor și afișarea Listei finale cu repartițiile pe specializări/în grupe
la avizier și pe site-ul facultății– septembrie 2020 (în 2 zile lucrătoare de la finalizarea
perioadei de depunere a contestaţiilor)
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