
Colocviul de practicl pentru anul 1 ETc se va
desfbqura dup[ urmdtorul orar, in sala A 303:

- grupa 1 - joi, 6 octombrie, orele 18 -20;
- grupa 2 - mafii, 4 octombrie, orele l0 - 12;

- grupa 3 -mafii,4 octombrie, orele 8 - 10;

- grupa 4 - joi,6 octombrie, orele 16 - 18.

Pentru a putea susline colocviul de pra cticd, studenlii
trebuie sd prezinte in mod obligatoriu, pe l0ngd caietul de
practicd gi urmdtoarele acte:

- conventia cadru completatd, gtampilat[ gi semnatd,la
unitatea in care s-a realizatpracttca;

- adeverinla de efectuare a practicii;
- formularul FGT copletat gi listat (se gdsegte la link-ul:

http: I I I 4l .85 .227 .IA7 :BA92D



COLOCVIUL DE PRACTICA  pentru anii III – IV EA si II-IV engleza  

Se va desfaşura  după următorul orar : 

 

 

ANUL III EA (fostul an II) – Luni, 3 oct. orele   8-10, sala B.113 

                                            -  Joi,    6 oct. orele 10-12, sala B.113 

 

 

ANUL IV EA (fostul an    -  Luni, 3 oct. orele    8-10, sala B.113 

                          IIIEA)       -   Joi,   6 oct.  orele  10-12, sala B.113  

 

 

ANUL II ENG(fostul an    -   Joi,   6 oct,   orele  14-16  sala B.126 

                         I ENG)      -   Vineri 7 oct, orele 10-12   sala B.126 

 

ANUL III ENG (fostul an  -   Luni, 3 oct, orele     9-11    sala B129b 

                          II ENG)    -   Mierc,5 oct, orele   16-18   sala B.129b 

 

ANUL IV ENG(fostul an   -   Mierc, 5 oct orele  16-18  sala B.129b      

                          III Eng      -   Vineri, 7 oct orele  10-12    sala B.126 

 

 

 Pentru  a putea susŃine colocviul de practică, studenŃii trebuie să 

prezinte IN MOD OBLIGATORIU, pe lângă caietul de practică şi 

următoarele acte : 

- conventia cadru completată, ştampilată şi semnată la unitatea în 

care s-a realizat practica; 

- adeverinŃa de efectuare a practicii; 

- formularul FGT completat şi listat  ( se găseşte la linkul 

http://141.85.227.107:8092) 



COLOCVIUL DE PRACTICA  pentru anii  III – IV TST Se va 

desfaşura  după următorul orar : 

 

 

ANUL III TST (fostul an II) – Luni, 3 oct. orele   10-12, sala B.214 

                                              -  Marti,    4 oct. orele 10-12, sala B.214 

 

 

ANUL IV TST (fostul an    -  Luni, 3 oct. orele    10-12, sala B.214 

                          III TST)     -  Marti, 4 oct. orele  10-12, sala B.214 

 

 

 

 Pentru  a putea susŃine colocviul de practică, studenŃii trebuie să 

prezinte IN MOD OBLIGATORIU, pe lângă caietul de practică şi 

următoarele acte : 

- conventia cadru completată, ştampilată şi semnată la unitatea în 

care s-a realizat practica; 

- adeverinŃa de efectuare a practicii; 

- formularul FGT completat şi listat  ( se găseşte la linkul 

http://141.85.227.107:8092) 
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