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Procedură
acces a absolvenților în
Campusul Facultății de Medicină Veterinară
Medicină Veterinară (limba română și în limba engleză)
în perioada 25 - 27. 06. 2021
în vederea susținerii Probei orale (proba 2)
Examen Licență, sesiunea iunie 2021
1.
Accesul al absolvenților în campusul FMV se realizează prin poarta din Splaiul
Independenței.
2.
Absolvenții care vin cu autoturismele personale vor parca în parcarea facultății
( spatele clădirii Anatomie)
3.
Accesul în Pavilionul 2 (clădirea Secretariat) pentru susținerea probei orale a
examenului de licență se va face conform repartizării și intervalului de timp alocat, care vor fi
afișate la avizier și pe site-ul facultății.
4.
Absolvenții intră pe ușa din dreptul amfiteatrului Prof. univ.Dr. Ion Athanasiu (ușa din
partea dreaptă a clădirii)
a. Pentru MV RO urcă la etaj folosind prima scară din dreapta, urmărind
marcajele, către amfiteatrul Prof. univ.Dr Alexandru Locusteanu, unde se va
desfășura proba orală (proba 2) a examenului de licență;
b. Pentru MV EN desfășurarea probei orale (proba 2) a examenului de licență va
avea loc în amfiteatrul Prof. univ.Dr. Ion Athanasiu (prima ușa pe partea
dreapta dupa intrarea in cladire)
5.
Absolvenții vor purta mască de protecție, își vor igieniza mâinile cu substanţe
dezinfectante și li se va măsura temperatura corporală.
6.
După susținerea probei orale:
a. absolvenții MV RO părăsesc amfiteatrul Locusteanu, vor coborî la parter și vor
părăsi clădirea prin ieșirea spre parcul Locusteanu (conform marcajelor)
b. absolvenții MV EN părăsesc amfiteatrul Athanasiu si vor părăsi clădirea prin
ieșirea spre parcul Locusteanu (conform marcajelor)
7.
Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Splaiul Independenței
8.
Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte locații din
campus.

Comisia de licență
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Procedură
acces a absolvenților în
Campusul Facultății de Medicină Veterinară
Controlul și expertiza produselor alimentare
în perioada 23 - 24. 06. 2021
în vederea susținerii probei orale (proba 2)
Examen Diplomă, sesiunea iunie 2021
1. Accesul al absolvenților în campusul FMV se realizează prin poarta din str. Splaiul
Independenței.
2. Absolvenții care vin cu autoturismele personale vor parca în parcarea facultății
( spatele clădirii Anatomie)
3. Accesul în pavilionul 3 (clădirea CEPA) pentru susținerea probei orale a examenului
de diplomă se va face conform repartizării și intervalului de timp alocat, care vor fi
afișate la avizier și pe site-ul facultății.
4. Accesul în pavilionul 3 (clădirea CEPA) spre Amfiteatrul Prof. univ. Dr. Ion
Adameșteanu se realiza prin ușa din față.
5. Absolvenții vor purta mască de protecție, își vor igieniza mâinile cu substanţe
dezinfectante și li se va măsura temperatura corporală.
6. După susținerea probei absolvenții vor părăsi clădirea prin ieșirea din spate
7. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. Splaiul Independenței
8. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte locații din
campus.
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Procedură
acces a absolvenților în
Campusul Facultății de Medicină Veterinară
Program de studii masterale
în perioada 23 - 24. 06. 2021
în vederea susținerii probei orale (proba 2) integrată
Examen Disertație, sesiunea iunie 2021
1. Accesul al absolvenților în campusul FMV se realizează prin poarta din str. Dr
Staicovici.
2. Absolvenții care vin cu autoturismele personale vor parca în parcarea din stânga porții
de acces din str. Dr.Staicovici
3. Accesul în pavilionul Preclinici 17 ICZ – sala 66 etaj 2 pentru susținerea probei orale a
examenului de disertație se va face conform repartizării și intervalului de timp alocat,
care vor fi afișate la avizier și pe site-ul facultății.
4. Accesul în pavilionul Preclinici 17 ICZ se realiza prin ușa din față și vor urmări
marcajele până la sala de examinare
5. Absolvenții vor purta mască de protecție, își vor igieniza mâinile cu substanţe
dezinfectante și li se va măsura temperatura corporală
6. După susținerea probei absolvenții vor părăsi clădirea prin ieșirea laterală (disciplina
Histologie)
7. Părăsirea campusului se va face prin poarta din str. str. Dr Staicovici.
8. Este interzisă desfășurarea altor activități, precum și deplasarea în alte locații din
campus.

Comisia de disertație

