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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022
Tip studii

Facultatea/an studiu

săptămână

04.10.2021-10.10.2021 săptămâna 1 săptămâna 1 săptămâna 1 săptămâna 1 săptămâna 1
11.10.2021-17.10.2021 săptămâna 2 săptămâna 2 săptămâna 2 săptămâna 2 săptămâna 2
18.10.2021-24.10.2021 săptămâna 3 săptămâna 3 săptămâna 3 săptămâna 3 săptămâna 3
25.10.2021-31.10.2021 săptămâna 4 săptămâna 4 săptămâna 4 săptămâna 4 săptămâna 4
01.11.2021-07.11.2021 săptămâna 5 săptămâna 5 săptămâna 5 săptămâna 5 săptămâna 5
08.11.2021-14.11.2021 săptămâna 6 săptămâna 6 săptămâna 6 săptămâna 6 săptămâna 6
15.11.2021-21.11.2021 săptămâna 7 săptămâna 7 săptămâna 7 săptămâna 7 săptămâna 7
22.11.2021-28.11.2021 săptămâna 8 săptămâna 8 săptămâna 8 săptămâna 8 săptămâna 8
29.11.2021-05.12.2021 săptămâna 9 săptămâna 9 săptămâna 9 săptămâna 9 săptămâna 9
06.12.2021-12.12.2021 săptămâna 10 săptămâna 10 săptămâna 10 săptămâna 10 săptămâna 10
13.12.2021-19.12.2021 săptămâna 11 săptămâna 11 săptămâna 11 săptămâna 11 săptămâna 11
20.12.2021-26.12.2021 săptămâna 12 săptămâna 12 săptămâna 12 săptămâna 12 săptămâna 12
27.12.2021-02.01.2022 vacanţă iarnă vacanţă iarnă vacanţă iarnă vacanţă iarnă vacanţă iarnă
03.01.2022-09.01.2022 săptămâna 13 săptămâna 13 săptămâna 13 săptămâna 13 săptămâna 13
10.01.2022-16.01.2022 săptămâna 14 săptămâna 14 săptămâna 14 săptămâna 14 săptămâna 14
17.01.2022-23.01.2022 sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene
24.01.2022-30.01.2022 sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene
31.01.2022-06.02.2022 sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene
07.02.2022-13.02.2022 vacanţă intersemestrială vacanţă intersemestrială vacanţă intersemestrială vacanţă intersemestrială vacanţă intersemestrială
14.02.2022-20.02.2022 săptămâna 1 săptămâna 1 săptămâna 1 săptămâna 1 Sesiune restanțe
21.02.2022-27.02.2022 săptămâna 2 săptămâna 2 săptămâna 2 săptămâna 2 Sesiune reexaminari
28.02.2022-06.03.2022 săptămâna 3 săptămâna 3 săptămâna 3 săptămâna 3
07.03.2022-13.03.2022 săptămâna 4 săptămâna 4 săptămâna 4 săptămâna 4
14.03.2022-20.03.2022 săptămâna 5 săptămâna 5 săptămâna 5 săptămâna 5
21.03.2022-27.03.2022 săptămâna 6 săptămâna 6 săptămâna 6 săptămâna 6
28.03.2022-03.04.2022 săptămâna 7 săptămâna 7 săptămâna 7 săptămâna 7
04.04.2022-10.04.2022 săptămâna 8 săptămâna 8 săptămâna 8 săptămâna 8
11.04.2022-17.04.2022 săptămâna 9 săptămâna 9 săptămâna 9 săptămâna 9
18.04.2022-24.04.2022 săptămâna 10 săptămâna 10 săptămâna 10 săptămâna 10
25.04.2022-01.05.2022 vacanţă Paște vacanţă Paște vacanţă Paște vacanţă Paște
02.05.2022-08.05.2022 săptămâna 11 săptămâna 11 săptămâna 11 săptămâna 11
09.05.2022-15.05.2022 săptămâna 12 săptămâna 12 săptămâna 12 săptămâna 12
16.05.2022-22.05.2022 săptămâna 13 săptămâna 13 săptămâna 13 săptămâna 13
23.05.2022-29.05.2022 săptămâna 14 săptămâna 14 săptămâna 14 săptămâna 14
30.05.2022-05.06.2022 sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene
06.06.2022-12.06.2022 sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene
13.06.2022-19.06.2022 sesiune examene sesiune examene sesiune examene sesiune examene
20.06.2022-26.06.2022 Sesiune restanțe Sesiune restanțe Sesiune restanțe Sesiune restanțe
27.06.2022-03.07.2022 Sesiune restanțe Sesiune reexaminări Sesiune restanțe Sesiune reexaminări
04.07.2022-10.07.2022 vacanţă vacanţă
11.07.2022-17.07.2022 vacanţă Sesiune licență* vacanţă Sesiune  disertație*
18.07.2022-24.07.2022 vacanţă Sesiune licență* vacanţă Sesiune  disertație*
25.07.2022-31.07.2022 vacanţă vacanţă

01.08.2022-28.08.2022 vacanţă vacanţă
29.08.2022-04.09.2022 Sesiune reexaminări Sesiune reexaminări Sesiune reexaminari Sesiune reexaminări
05.09.2022-11.09.2022 vacanţă vacanță
12.09.2022-18.09.2022 vacanţă Sesiune licență* vacanță Sesiune  disertație* Sesiune  disertație*
19.09.2022-30.09.2022 vacanţă vacanță
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Decan Facultatea de Științe 

Economice și Administrarea 

Afacerilor

Decan Facultatea de Drept
Decan Facultatea de 

Informatică și Științe Aplicate

Conf.univ.dr. Ecaterina 

NECȘULESCU

Lect.univ.dr. Florin 

POSTOLACHE

Avizat,

Rector
      Prof.univ.dr. William B. HARVEY

    Lect.univ.dr.Ana-Alina IONESCU-DUMITRACHE 

Pentru studenții care sunt înscriși și la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică nivel I, pe parcursul studilor universitare de licență și nivel II, pe 

parcursul studiilor universitare de master, activitățile didactice respectă prezenta structură a anului universitar.

Anul I la Facultatea de Drept,  

Facultatea de Ştiinţe Economice 

și Administrarea Afacerilor și  

Facultatea de Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale

Întocmit/Viorica-Veronica SEREA/4 ex.

Conform legislației în vigoare, zilele de sărbătoare legală, în care nu se lucrează  sunt: 30 noiembrie 2021; 1, 25 și 26 decembrie 2021; 1, 2 și 24 ianuarie 2022; 22, 24 și 25 aprilie, 1 mai 2022; 1, 

12 și 13 iunie 2022; 15 august 2022

Studenții care au examene creditate (nepromovate) din anii anteriori și au achitat taxele de credit, le pot susține în sesiunile de examene, împreună cu o grupă a anului care are examen  planificat la 

disciplinele respective 

În sesiunea de restanțe pot susține examene și studenții creditați care au platit taxa de credit.

                  Verificat,VVVVVVVVVV  

Verificat,                                                                                            

Decan Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale                        

Conf.univ.dr. Filip STANCIU

Durata pentru elaborarea lucrării de licență  - 2 săptămâni în perioada 16.05.2022-29.05.2022, în semestrul VIII la Facultatea de Drept și în semestrul VI la Facultatea de Științe Economice și 

Administrarea Afacerilor și Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Durata pentru elaborarea lucrării de disertație- 2 săptămâni,  în semestrul IV,   în perioada 16.05.2022-29.05.2022 la Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor și Facultatea de 

Comunicare și Relații Internaționale. La Facultatea de Drept, elaborarea lucrarii de disertatie se va desfasura saptamanal, cate 2 ore/ saptamana, in anul II, semestrul al III-lea. 

Anii I, II și III la Facultatea de Drept și 

anii I și II la  Facultatea de Ştiinţe 

Economice și Administrarea Afacerilor, 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Facultatea de 

Informatică și Științe Aplicate 

Anul IV la Facultatea de Drept și anul III la  

Facultatea de Ştiinţe Economice și 

Administrarea Afacerilor și  Facultatea de 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale 

ciclul II: studii universitare de masterciclul I: studii universitare de licență

Practica:

-Facultatea de Drept, studii universitare de licență, practica se efectuează 4 ore pe săptămână, în anii III și IV de studii, în semestrul II, studii universitare de master, practica se efectuează 

săptămânal,  în anul II, sem. I, câte 6 ore/săptămână;

-Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, studii universitare de licență, practica se efectuează în anul II de studii, semestrele I și II, câte o zi pe săptămână, studii universitare de master, 

practica se efectuează în anul II de studii, semestrele I și II, câte o zi pe săptămână,  conform planurilor de învățământ;

-Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, studii universitare de licență, practica se efectuează în anul II de studii, semestrul II, câte 6 ore/săptămână, studii universitare de 

master, practica se efectuează în anul I de studii, semestrul II, câte 6 ore/săptămână;

-Facultatea de Informatică și Științe Aplicate, studii universitare de licență, practica se efectuează în anul II de studii, semestrul II, câte 8 ore/săptămână.

Examenele de finalizare a studiilor

-Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă se organizează în trei sesiuni pe parcursul unui an calendaristic şi anume: sesiunea de iarnă (februarie), sesiunea de vară (iulie), sesiunea 

de toamnă (septembrie).

 -Examenul de finalizare pentru absolvenţii de studii universitare de master organizate de Facultatea de Drept, cu o durată de 1,5 ani (3 semestre) se organizează în două sesiuni pe parcursul unui an 

calendaristic: martie-aprilie şi septembrie.

 -Examenul de finalizare pentru absolvenţii de studii universitare de master organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Comunicare și Relații 

Internaționale, cu o durată de 2 ani (4 semestre) se organizează în trei sesiuni pe parcursul unui an calendaristic: sesiunea de iarnă (februarie),sesiunea de vară (iulie) şi sesiunea de toamnă 

(septembrie).

-*Examenele de finalizare studii pentru absolvenții care au efecuat programul de de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - nivel I, în regim pe 

parcursul studiilor de licență 3 ani și nivel II, în regim pe parcursul studiilor de masterat - 1,5 ani și 2 ani, se organizează la o dată situată după data de susținere a examenelor de licență/disertație 

ale programelor din cadrul facultăților și după promovarea acestora, în aceleași perioade ca la acestea,  în sesiunea de vară (iulie) şi sesiunea de toamnă (septembrie).

Anul II la Facultatea de Ştiinţe 

Economice și Administrarea 

Afacerilor și Facultatea de 

Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale 

Anul II la Facultatea de Drept

Sesiune  disertație*


