
Precizări privind programul de tutoriat în Facultatea de 

Ecologie şi Protecţia Mediului 

 

Atât pentru rezolvarea problemelor ridicate de studenți/masteranzi, cât și pentru activitatea 

de consiliere, se va respecta programul de tutoriat, după cum urmează: 

 

Program licență: 

 Tutore an I – șef lucrări dr. Gabriela Tăulescu, program audiențe: 

o Luni: 12.00 – 14.00 

o Marti: 12.00 – 14.00 

 Tutore an II – șef lucrări dr. Finica Ivanov, program audiențe: 

o Luni: 09.00 – 11.00 

o Miercuri: 12.00 – 14.00 

 Tutore an III – șef lucrări dr. Delia Popescu, program audiențe: 

o Luni: 12.00 – 14.00 

o Marţi: 12.00 – 14.00 

 

 

Programe master: 

 MRN – coordonator conf. dr. Florian Grigore, program audiențe: 

o Luni 14.00 – 16.00 

o Miercuri 10.00 – 12.00 

 Tutore an I – conf. dr. Valentin Popescu, program audiențe: 

o Miercuri: 10.00 – 12.00 

o Joi: 10.00 – 12.00 

 Tutore an II – șef lucrări dr. Felicia Benciu, program audiențe: 

o Marți: 13.00 – 15.00 

o Vineri: 13.00 – 15.00 

 GESC – coordonator șef lucrări dr. Delia Popescu program audiențe: 

o Luni: 12.00 – 14.00 

o Marţi: 12.00 – 14.00 

 EIM– coordonator conf. dr. Mihaela Vasilescu, program audiențe: 

o Luni: 16.00 – 18.00 

o Joi 10.00 – 12.00 

 

 



 

Program audiențe decan: 

o Luni: 08.00 – 10.00 

o Miercuri: 12.00 – 14.00 

Toate problemele specifice unui an de studiu (licență sau master), se discută exclusiv cu 

tutorele anului respectiv și/sau coordonatorul programului de master. Doar cu acordul 

acestora sau în situația în care nu este identificată o rezolvare, studentul beneficiază de o 

audiența la decanul facultății, conform programului precizat. 

 

Adresele de e-mail ale cadrelor didactice sunt disponibile pe site-ul web al facultății la 

secțiunea ”cadre didactice”. 

Studenții beneficiază de aceste servicii doar în condițiile respectării prezentei planificări. 

 

Decan, 

Șef de lucrări dr. Suzana Cocioabă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


