PLANIFICAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT
Sesiune septembrie 2020

Nr.
crt.

Facultatea de

Planificarea colocviului

1

Automatică şi Calculatoare

22.09.2020 se va susține online, începând cu ora 9.00 pe Google
Meet la adresa: https://meet.google.com/fro-zhis-uui

2

Construcţii şi Instalaţii

25 septembrie 2020, ora 9,00 în sala de ședințe a
Departamentului de Mecanica Structurilor
https://meet.google.com/oqy-sprx-phz
21.09.2020 între orele 8.30-11.00 în format mixt, onsite în
Amfiteatrul TCM2 concomitent cu posibilitatea participării
candidaților/membrilor comisiei/îndrumătorilor de doctoranzi pe
platforma Google Meet- institutionala –
meet.google.com/gez-cwbw-nqb

3

Construcții de Mașini și
Management Industrial

21.09.2020

11.00

Afișarea listei provizorii cu rezultatele la
colocviu/ierarhizarea provizorie a
candidaților pe domenii si pe tipul de studii
doctorale (bursă, fără bursă, taxă)

21.09-23.09

11.00/21.09 11.00/23.09

Depunerea contestațiilor *

21.09-23.09

11.00/21.09 11.30/23.09

Rezolvarea contestațiilor**

23.09.2020

11.30

Afișarea rezultatelor finale pe domenii și
pe tipul de școlarizare (bursă, fără bursă,
taxă)

*Contestațiile se depun in termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor provizorii si se
rezolva de către comisia de contestații in termen de 48 de ore de la începutul perioadei de
depunere a contestațiilor .
**Nu se pot contesta: probele orale si problemele legate de necunoașterea metodologiei de
admitere. Lista cu rezultatele finale rămâne definitiva si nu poate fi modificata după afișare.

Desing Industrial și
Managementul Afacerilor

24 septembrie 2020, ora 9,00, online
https://meet.google.com/dcx-gznn-sqy?authuser=0

5

Inginerie Electrică,
Energetică și Informatică
Aplicată

23 septembrie 2020, începând cu ora 9,00, online- link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a2179c9d20e5d46f0806b05630bf6a3b8%40threa
d.tacv2/1600151514408?context=%7b%22Tid%22%3a%22
607d63ca-9f36-4ad8-9f718b3efc392eb1%22%2c%22Oid%22%3a%226da4e24c-1f8b4931-aee5-fcd7a47cd9bb%22%7d

6

Electronică, Telecomunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei

7

Hidrotehnică, Geodezie şi
Ingineria Mediului

8

Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului „Cristofor
Simionescu”

9

Mecanică

10

Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

4

23 septembrie 2020, începând cu ora 10, online , link:
Admitere doctorat IETTI
23 septembrie 2020, ora 12, 00 - Sala de conferințe – Decanat,
onsite
21 septembrie 2020, începând cu ora 9,00 link:
meet.google.com/ixe-qkkb-rjs
21 septembrie 2020, ora 9,00 în Sala de consiliu a facultății
meet.google.com/wwe-anex-mnt
22 septembrie 2020, ora 11,00 on line
https://meet.google.com/uhv-bust-kyc

