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Regulament 
pentru repartizarea studenţilor la programele de studii TPPA, IPA şi CEPA  

pentru ciclul de licenţă  
1. Studenţii anului II vor fi repartizaţi pe programele de studii TPPA, IPA, CEPA în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale Mg, a opțiunii si a numărului de locuri alocate (buget şi 
taxa) la admiterea din anul I.     

2. Media generală Mg se calculeaza ca medie aritmetică a mediilor ponderate Mp obținute în 
anul I si II de studii. 

Mg – media generală de concurs 

Mp – media ponderată a unui an de studiu  

 
Ni, Ki - notele şi creditele la disciplinele promovate în anul I şi II 
60 - suma creditelor la disciplinele obligatorii şi opţionale care figurează în planul de 
învăţământ al anului I şi II. 

3. În cazul în care doi candidaţi au mediile generale egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în 
ordine, următoarele criterii: 

I. numărul total de credite pe cei doi ani de studii; 
II. nota obţinută la disciplina Chimia alimentului; 

III. media notelor obţinută la disciplina Utilaje în industria alimentară 1 şi 2; 
4. Forma de finanţare buget sau taxă pe care o are studentul la sfârşitul anului II nu 

influenţează procesul de repartizare.  
5. Studentii înmatriculaţi în anul II, vor depune la decanat pâna în data de 1 iulie a anului 

universitar curent, o cerere în care îşi vor exprima opţiunea pentru fiecare program de 
studiu. Modelul de cerere este prezentat în anexa 1 şi va putea fi descărcat de pe situl FSTA. 
Cererea se completează şi se semnează olograf.   

6. Studenţii care nu şi-au exprimat în scris opţiunea, vor fi repartizaţi din oficiu la opţiunea cu 
cele mai puţine solicitări.  

 

4. Calendarul repartizării pe specializări:  

Repartizarea studenţilor pe programe de studii se face în perioada 25-29 iulie 2022 

 

Decan,  

Prof. univ. dr. Elena Mudura  

 

 

60

*
=

ii KN
Mp

2


=

iMp
Mg



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 

MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR 

Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România 

Tel.: 0264-596384 /int. 118;   Fax: 0264-593792 

http://www.usamvcluj.ro 

 

 

 

 

CERERE  DE  ÎNSCRIERE 

în vederea repartizării studenţilor pe programe de studii în anul III  

 
 

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (cu majuscule)  

.................................................................................................................. 

2. Telefon:…..………...………........................................................................ 

3. Email........................................................................................................... 

4. Optiunea programului de studiu şi forma de finanţare:  

 
Notă: se completează obligatoriu toate cele 6 opţiuni în ordinea preferinţei: 

a)TPPA buget; b)TPPA taxă; c)CEPA buget; d)CEPA taxă; e)IPA buget; f) IPA 

taxă; 

 
 

Opţiuni  Programul de studii  Forma de finanţare 

Optiunea 1   

Optiunea 2   

Optiunea 3   

Optiunea 4   

Optiunea 5   

Optiunea 6   

 
 
 
 
 

 

Data         Semnătura 

 

 


