ANUNŢ
CERERI OPTIUNE SPECIALIZARE
PENTRU ANUL II (2015/2016)

Studenţii din anul I care sunt înscrisi pe domenii vor
depune cereri pentru alegerea specializarii pe care o vor
urma începand cu anul II, anul universitar 2015-2016, la
Secretariatul facultăţii în perioada 4 mai – 15 iunie
2015.
Repartizarea se va face pe specializări în funcţie de
opţiune, media anului I (numarul de credite pentru
studentii restantieri) şi numarul de locuri alocate fiecarei
specializări.
Repartizarea se va face după sesiunea de restanţe din
toamnă. Afişarea repartizării studenţilor pe specializări
se va face la avizier înainte de începerea anului.

ANUNŢ

CERERI DISCIPLINE OPŢIONALE ŞI FACULTATIVE
PENTRU ANUL UNIV.2015/2016

Pentru alegerea disciplinelor opţionale ce se vor
studia în anul universitar 2015-2016, studenţii vor accesa
contul personal din Evidenta Studenţilor de pe
www.ucv.ro (Modul Academic/Discipline Optionale) sau
vor depune cereri la Secretariatul facultăţii în perioada 4
mai – 15 iunie 2015.
Pentru studenţii care nu vor depune cereri în termenul
precizat mai sus sau nu îşi vor alege disciplinele on-line,
Consiliul Departamentului va decide optionalele pe care
le vor studia în anul următor.
Cererile pentru disciplinele facultative la care
studentii doresc sa se înscrie pentru anul universitar
2015-2016 se depun la Secretariatul facultăţii în perioada
4 mai – 15 iunie 2015.

Nr_____/____________

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul

_________________________________________________

student în anul _____, anul universitar 2014-2015 la Universitatea din Craiova,
Facultatea

de

Matematică

şi

Ştiinţe

ale

Naturii,

specializarea

____________________________________, zi, prin prezenta cerere solicit înscrierea la
următoarele discipline facultative în anul universitar 2015/2016:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________

Data

Semnatura,

Domnului Decan al Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Nr_____/____________

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul

_________________________________________________

student în anul _____, anul universitar 2014-2015 la Universitatea din Craiova,
Facultatea

de

Matematică

şi

Ştiinţe

ale

Naturii,

specializarea

____________________________________, zi, prin prezenta cerere solicit înscrierea la
următoarele discipline optionale în anul universitar 2015/2016:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________

Data

Semnatura,

Domnului Decan al Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

