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Str. Fulgerului nr. 1, 900218, Constan aț
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Sesiune specială

În conformitate cu prevederile Regulamentului  activită ii  profesionale aț
studen ilor,  Consiliul  de  Administra ie  al  ANMB  (prin  Hotărârea  AC-16-ț ț
09H/13.09.2016)  a  aprobat  desfă urarea  unei  sesiuni  speciale  de  exameneș
(restan e) cu taxă pentru:ț

 studen i/masteranzi  care  au  fost  pleca i  în  voiaje  aprobate  în  timpulț ț

sesiunilor din vară/toamnă;

 studen i/masteranzi  care  nu  îndeplinesc  numărul  de  credite  necesarț

promovării în anul următor.

Participarea la examene este condi ionată de îndeplinirea obliga iilor deț ț
învă ământ  (efectuarea  tuturor  laboratoarelor  i  temelor  de  casă,  predareaț ș
proiectelor de curs, etc.) după consultarea titularului de disciplină.

Numărul  maxim de  examene care  poate  fi  sus inut  de  un  student  înț
sesiune specială este 4, acestea fiind mentionate pe cererea de inscriere (tipizatul
se găse te la secretariat sau ata at în acest document).ș ș

Perioada de organizare i desfă urare a sesiunii speciale:ș ș
- 16, 19, 20 septembrie 2016 – depunerea cererilor de examinare la secretariate
-  21,  22,  23,  26  septembrie  –  desfă urarea  sesiunii  de  examene  (conformș
planificării realizate de secretariat)

Taxa de participare la sesiunea specială este de 150 lei/examen.

Decanatul
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  Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval 

Nr.______ din __________ 

 
                                                                                                                                        APROB, 

                                                                                                               DECANUL F.N.M.N. 

                                                                                      Conf. univ.dr.ing. 

                                                                                                               FLORIN-MARIUS NICOLAE 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Domnule Decan, 

 

 

 Subsemnatul ______________________________________, student al 

Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval, programul de studii ___________ 

____________________________, grupa ________, rog aprobaţi  reexaminarea 

la disciplina _____________________________________________________ 

din semestrul _________ , anul universitar __________________________, în 

sesiunea specială de examene 21.09.2016-26.09.2016. 

Menţionez că am luat la cunoştinţă că intrarea în examen este condiţionată 

de îndeplinirea tuturor obligaţiilor şcolare la această disciplină (laboratoare, 

proiect, teme de casă etc.). 

 

DATA: 

_______________ 

         SEMNĂTURA, 

         __________________ 

 

 

Avizat, 

                                                                         Cadru did. titular de disciplina 

 

 

 

 

 

Achitat cu factura nr._________ din ___________________. 


