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Situația școlară a studenţilor anului I Master IG 2020– 2021, 15.02.2021 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

1.  953 30 credite 

2.  954 ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

3.  955 
Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – abs. 

4.  
956 
 

30 credite 

5.  
957 
 

30 credite 

6.  
958 
 

30 credite 

7.  
959 
 

30 credite 

8.  979 

Metode numerice –4 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – abs. 
Etică și integritate academică – abs. 
DO 1.b.Sisteme geografice informaționale– abs. 

9.  960 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 

10.  
980 
 

Mecanica avansată a pământurilor – abs. 

11.  961 30 credite 

http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

 

12.  
962 
 

30 credite 

13.  
963 
 

ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

14.  
964 
 30 credite 

15.  965 

Metode numerice –4 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – abs. 
Etică și integritate academică – abs. 

16.  966 Mecanica avansată a pământurilor –4 

17.  967 30 credite 

18.  
968 
 

Metode numerice –4 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 

19.  
969 
 

30 credite 

20.  
971 
 

Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
Etică și integritate academică – abs. 
DO 1.b.Sisteme geografice informaționale– abs. 

21.  
972 
 

30 credite 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

22.  973 30 credite 

23.  974 30 credite 

24.  
975 
 

30 credite 

25.  976 30 credite 

Masterand școlarizat pe locuri finanțate de la buget-bursier fără bursă-români de pretutindeni: 

26.  984 30 credite 

Masteranzi școlarizați cu taxă: 

27.  
977 
 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
Mecanica avansată a pământurilor –4 
DO1.b.Sisteme geografice informaționale– abs. 

28.  
978 
 

Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – abs. 
Investigarea terenurilor de fundare – abs. 
Etică și integritate academică – abs. 
DO1.b.Sisteme geografice informaționale– abs. 

29.  982 30 credite 

30.  983 
Mecanica avansată a pământurilor –4 
Investigarea terenurilor de fundare – abs. 

Masteranzi amânați excepțional școlarizați cu taxă: 

31.  882 ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

http://www.utcb.ro/
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