FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

A N U N Ţ
Studenții din anii IV de studii (ACH, ISPM,
IME și AIA) sunt rugați să depună la
secretariat, până pe data de 20 februarie 2018
cererile cu îndrumătorii proiectelor de diplomă.
Cererea trebuie să fie vizată de cadrul didactic
îndrumător al proiectului de diplomă.
Pentru studenții care nu vor depune cererile
în termenul menționat anterior, repartizarea se
va face din oficiu.
Anexat este tabelul cu prerepartiția pentru
cadrele didactice pe departamente.
DECANAT

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

A N U N Ţ
Masteranzii din anii II de studii (Inginerie
geotehnică și Inginerie hidraulică și protecția
mediului) sunt rugați să depună la secretariat,
până pe data de 20 februarie 2018 cererile cu
îndrumătorii lucrărilor de disertație. Cererea
trebuie să fie vizată de cadrul didactic
îndrumător al lucrării de disertație.
Pentru masteranzii care nu vor depune
cererile în termenul menționat anterior,
repartizarea se va face din oficiu.
DECANAT

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

APROBAT,
DECAN

AVIZAT,
DIRECTOR DEPARTAMENT

__________________________

__________________________

DE ACORD,
CADRUL DIDACTIC
ÎNDRUMĂTOR

_______________

DOMNULE DECAN,
Subsemnatul(a) ______________________________________ student(ă) la Facultatea de
Hidrotehnică, programul de studii ______________, în anul IV de studii, vă rog să-mi aprobați
elaborarea proiectului de diplomă în cadrul Departamentului _____________________________
sub îndrumarea domnului / doamnei ___________________________________________.
Titlul proiectului de diplomă va fi stabilit ulterior.
Vă mulțumesc.

Data ____________________
Semnătura,
_________________________

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

DE ACORD,
CADRUL DIDACTIC
ÎNDRUMĂTOR

_______________

DOMNULE DECAN,
Subsemnatul(a) ______________________________________ student(ă) - masterand(ă) la
Facultatea de Hidrotehnică, specializarea ______________, în anul II de studii, vă rog să-mi aprobați
elaborarea lucrării de disertație în cadrul Departamentului _____________________________
sub îndrumarea domnului / doamnei ___________________________________________.
Titlul lucrării de disertație va fi stabilit ulterior de comun acord cu îndrumătorul și comunicat
secretariatului facultății până pe data de 09.03.2018.
Vă mulțumesc.

Data ____________________
Semnătura,
_________________________

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ

