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Situația școlară a studenţilor anului II Master IG 2021– 2022 
 

 

Nr. 
crt. 

Numărul matricol al  studentului Anul I Anul II 

1.  953 8,74 Lucrări de susținere-abs. 

2.  955 

Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – abs. 
Geotehnica mediului înconjurător I- abs 
Fundații speciale-abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică-abs. 
DO2: Modele constitutive la pământuri-abs. 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică-
abs. 

Lucrări de susținere-abs. 
Geotehnica mediului înconjurător II-abs. 
Dinamica pământurilor și inginerie geotehnică 
seismică-abs. 
DO4.Lucrări de drenaje și epuismente-abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 
 

3.  956 8,47 7,46 

4.  957 7,98 Lucrări de susținere-abs. 

5.  958 6,88 5,50 

6.  959 8,67 8,26 

7.  979 

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

Lucrări de susținere-abs. 
 

8.  960 DO2: Modele constitutive la pământuri-abs. 
DO4.Geosintetice-abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 

9.  980 Fundații speciale-abs. Lucrări de susținere-abs. 

10.  961 8,03 8,13 

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

Numărul matricol al  studentului Anul I Anul II 

11.  962 9,22 8,93 

12.  964 9,45 8,63 

13.  965 

Metode numerice –abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
Etică și integritate academică – abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică-abs. 
DO2: Modele constitutive la pământuri-abs. 

Lucrări de susținere-4 
 
 

14.  966 EXMATRICULAT 

15.  967 8,81 8,70 

16.  
968 

 

Mecanica avansată a pământurilor – 4,4 de plată 
50 lei 
Geotehnica mediului înconjurător I- abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică-abs. 

Lucrări de susținere-abs. 
Geotehnica mediului înconjurător II-abs. 
Dinamica pământurilor și inginerie geotehnică 
seismică-abs. 
DO4.Geosintetice-abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 

17.  969 7,61 6,53 

18.  971 EXMATRICULAT 

19.  972 8,98 8,96 

20.  973 9,38 9,10 

21.  974 8,64 8,36 

22.  975 9,32 9,10 

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

Numărul matricol al  studentului Anul I Anul II 

23.  976 8,62 7,96 

24.  984 8,28 7,80 

25.  
977 

 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 
DO1.b.Sisteme geografice informaționale– abs. 
Geotehnica mediului înconjurător I- abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică-abs. 
DO2: Modele constitutive la pământuri-abs. 

Lucrări de susținere-abs. 
Geotehnica mediului înconjurător II-abs. 
Dinamica pământurilor și inginerie geotehnică 
seismică-abs. 
DO4.Geosintetice-abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 

26.  982 
Geotehnica mediului înconjurător I- abs 
 

Lucrări de susținere-abs. 
Geotehnica mediului înconjurător II-abs. 
Dinamica pământurilor și inginerie geotehnică 
seismică-abs. 
DO4.Geosintetice-abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 

27.  983 Geotehnica mediului înconjurător I- abs 
Geotehnica mediului înconjurător II-abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-4 

28.  931 
Metode numerice – 4 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 

DO4: Lucrări de denaje și epuismente-4 
Practică de cercetare-proiectare 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație 

29.  932 EXMATRICULAT 

30.  876 
Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității - abs. 
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 

Lucrări  de susținere- abs. 
Practică de cercetare-proiectare 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație 

31.  937 
Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 

DO4.Lucrări de drenaje și epuismente-4 
Practică de cercetare-proiectare 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație 

32.  883 EXMATRICULAT 

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

Numărul matricol al  studentului Anul I Anul II 

33.  944 8,30 
Practică de cercetare-proiectare 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație 

34.  945 
Geotehnica mediului înconjurător – abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs. 

Practică de cercetare-proiectare 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație 

35.  946 8,45 
Practică de cercetare-proiectare 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație 

36.  948 EXMATRICULAT 

37.  950 EXMATRICULAT 

38.  682 DO2.Modele constitutive la pământuri - 4 8,12 

    

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/

