FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE AU EXAMENE NEPROMOVATE DIN
ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020
STUDENŢII CARE AU EXAMENE NEPROMOVATE DIN ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020 TREBUIE SĂ LE
SUSŢINĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 PRIN CONTRACTEREA DISCIPLINELOR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
UNIVERSITAR.

Contractarea disciplinelor nepromovate din anul anterior se face prin semnarea de studenți a unui
act adițional la contractul de studii. Actul adițional prevede ce discipline nepromovate se contractează în
anul universitar în curs, obligativitatea refacerii activităților prevăzute în fișa disciplinei, precum și plata
taxelor stabilite.

Acesta se încheie până pe 15 octombrie 2020. Modelul de act adițional se

găsește pe site‐ul facultății și după completare trebuie trimis prin e‐mail la adresa silvic@usv.ro
Plata taxelor disciplinelor nepromovate se va face în maximum 30 de zile de la începutul fiecărui
semestru aferent disciplinelor contractate (pentru semestrul I până pe data de 3 noiembrie 2020). În cazul
în care aceste termene nu sunt respectate, studentul nu va mai putea susţine examenele cu credite din anul
anterior şi va fi declarat repetent.
Contractarea disciplinelor implică refacerea integrală a activităților prevăzute în fișa disciplinei și
prezentarea la examene în sesiunile normale. Studenții care contractează disciplinele nepromovate din anii
anteriori au aceleași drepturi şi obligaţii ca studenții alături de care refac activitățile.
Plata taxei aferente examenelor nepromovate din anul anterior se face pe baza unei copii a actului
adiţional, care se predă la casierie, în cazul în care studentul plătește la sediul USV. Plata se poate face și on‐
line la link‐ul https://www.taxeusv.ro/. După plata on‐line se va trimite dovada de plată la adresa
silvic@usv.ro.
Valoarea unui credit = taxa de şcolarizare valabilă pentru anul universitar în curs/60 de credite
Învățământ de zi, Silvicultură: 1 credit = 47,5 lei
Învățământ de zi, EPM: 1 credit = 41,6 lei
Învățământ la distanță: 1 credit = 62,5 lei
Master: 1 credit = 50 lei
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