
 

 
 
 

Inscrierile  pentru   susținerea 
vor  avea  loc  în perioada: 
 

Documentele se vor depune on

(vezi fișierul: 2021 Acte necesare inscriere

 
Calendarul  susținerii  examenelor de 
Inginerie  şi management în alimenta
  Susținere proiect diplom
                                                                                                                                                                  
Inginerie şi management în industria turismului

Susținere proiect diplomă 
 
Ingineria produselor alimentare 

Susținere proiect diplom
 
Controlul și expertiza produselor alimentare 

Susținere proiect diplom
 
Echipamente pentru procese industriale 

Susținere proiect diplom
 
Mașini și instalații pentru agricultur

Susținere proiect diplom
 
Sisteme de procesare și controlul cali

Susținere lucrare diserta
 
Management în ospitalitate și eco

Sustinere lucrare diserta
 
Eco-biotehnologii agricole și alimentare

Sustinere lucrare diserta
 
Dezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice

Sustinere lucrare diserta
 

ținerea  examenului  de  finalizare  a  studiilor,  sesiunea de vară, 
:  10 mai- 04 iunie 2021 

Documentele se vor depune on-line la adresa: f-at@unitbv.ro 

2021 Acte necesare inscriere) 

elor de  finalizare  a studiilor,  sesiunea  de  vară 2021. 
alimentația publică şi agroturism - IMAPA 

ținere proiect diplomă – 30 iunie 2021, 01 iulie 2021 , 02 iulie 2021 
                                                                                                                              

Inginerie şi management în industria turismului - IMIT 
ct diplomă – 28 iunie 2021, 29 iunie 2021 

Ingineria produselor alimentare - IPA 
ținere proiect diplomă – 05 iulie 2021, 06  iulie 2021 

și expertiza produselor alimentare - CEPA 
ținere proiect diplomă – 07 iulie 2021, 08  iulie 2021 

Echipamente pentru procese industriale - EPI 
ținere proiect diplomă – 08 iulie 2021 

șini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară - MIAIA 
ținere proiect diplomă – 08 iulie 2021 

și controlul calității produselor agroalimentare - SPCPA 
lucrare disertație – 21 iunie  2021, 22 iunie  2021  

și eco-agro turism - MOEAT  
Sustinere lucrare disertație – 23 iunie 2021, 24 iunie 2021 

și alimentare - EBAA 
Sustinere lucrare disertație – 24 iunie 2021 

și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice -
Sustinere lucrare disertație – 25 iunie 2021 

sesiunea de vară,  

- DOSTAT 


