
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie  
Anul univ: 2020-2021 
Studii universitare de licenţă - Sesiunea: Licenţă Geografie Septembrie 2020 

Domeniu: Geografie  

 

LISTA CANDIDAŢILOR RESPINSI 

Serie 
Număr 
dosar Opțiuni 

CBGGs 606 
Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă -> 7.23; Geografia turismului - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 7.23 

CBGGs 643 
Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.86; Geografia turismului - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 6.86 

CBGGs 624 

G - cu frecvență - Loc cu taxă -> 7.20; GT - cu frecvență - Loc cu taxă -> 
7.20; PT - cu frecvență - Loc cu taxă -> 7.20; PT - cu frecvență - Loc 
finanțat de la bugetul de stat -> 7.20 

CBGGs 608 
Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă -> 7.71; Geografie - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 7.71 

CBGGs 637 

Cartografie - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 7.20; 
Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă -> 7.20; Geografie - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 7.20 

CBGGs 636 

C - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 6.41; C - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 6.41; GT - cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.41; G - 
cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.41; PT - cu frecvență - Loc finanțat de la 
bugetul de stat -> 6.41; PT - cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.41 

CBGGs 635 Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.30 

CBGGs 622 
PT - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 6.45; GT - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 6.45 

CBGGs 668 
PT - cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.40; PT - cu frecvență - Loc finanțat de 
la bugetul de stat -> 6.40 

CBGGs 617 

PT - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 6.38; C - cu 
frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 6.38; C - cu frecvență - Loc 
cu taxă -> 6.38; PT- cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.38 

CBGGs 632 

C - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 6.33; C - cu 
frecvență - Loc cu taxă -> 6.33; PT - cu frecvență - Loc finanțat de la 
bugetul de stat -> 6.33; PT - cu frecvență - Loc cu taxă -> 6.33 

CBGGs 671 PT cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat -> 6.66 
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