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Situația școlară a studenţilor anului I Master IHPM 2021– 2022 

 

Nr. 
crt. 

Numărul matricol al  studentului Anul I 

1.  1043 8,72 

2.  1044 6,38 

3.  1045 
Sisteme informatice geografice– abs 
Etică și integritate academică– abs 

4.  1046 Etică și integritate academică– abs 

5.  1047 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-4 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs. 

6.  1048 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs. 

7.  1049 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs. 

8.  1050 Sisteme informatice geografice– abs 

9.  1051 9,83 

10.  1052 9,76 

11.  1053 8,93 

12.  1054 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs. 

13.  1055 Sisteme informatice geografice– abs 

1.  1056 Sisteme informatice geografice– abs 

2.  1057 9,59 

3.  1058 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
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Etică și integritate academică– abs. 

4.  1059 9,76 

5.  1060 
Sisteme informatice geografice– abs 
Etică și integritate academică– abs. 

6.  1061 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 

7.  1062 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs. 

8.  1063 6,90 

9.  1064 7,38 

10.  1065 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs. 

11.  1066 8,28 

12.  1067 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs 

13.  1068 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs 

14.  1069 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică (Complemente I)-abs 
Sisteme informatice geografice– abs 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs 
Etică și integritate academică– abs 

15.  1070 - 
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