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ANUL I ȘI II LICENȚĂ ȘI ANUL I MASTER 

PERIOADA ACTIVITATEA SĂPTĂMÂNI 

03.10.2022 - 23.12.2022 activitate didactică semestrul I 12 săptămâni  

26.12.2022 - 08.01.2023 vacanță de iarnă 2 săptămâni 

09.01.2023 - 22.01.2023 activitate didactică semestrul I 2 săptămâni 

23.01.2023 - 12.02.2023 sesiune de examene semestrul I 3 săptămâni  

13.02.2023 - 19.02.2023 vacanță intersemestrială 1 săptămână 

20.02.2023 - 28.05.2023 activitate didactică semestrul II 14 săptămâni 

29.05.2023 - 25.06.2023 sesiune de examene semestrul II și restanțe 4 săptămâni 

03.07.2023 – 23.07.2023 
practică de vară (8 ore / zi x 3 săptămâni =120 
ore) pentru anul II licență și anul I master 

3 săptămâni 

26.06.2023 - 30.09.2023 vacanță de vară ( anul I licență ) 14 săptămâni 

26.06.2023 - 02.07.2023 vacanță de vară (anul I master și anul II licență) 1 săptămână 

24.07.2023 - 30.09.2023 vacanță de vară ( anul II licență și I master)  10 săptămânii 

21.08.2023 - 03.09.2023 
sesiune de restanțe, reexaminări și mărire de 
note 

2 săptămâni 

În cadrul sesiunilor de examene semestriale se vor aloca 9 zile pentru probele de atelier. 

ANII TERMINALI (III LICENȚĂ ȘI II MASTER) 

PERIOADA ACTIVITATEA SĂPTĂMÂNI 

03.10.2022 - 23.12.2022 activitate didactică semestrul I 12 săptămâni  

26.12.2022 - 08.01.2023 vacanță de iarnă 2 săptămâni 

09.01.2023 - 22.01.2023 activitate didactică semestrul I 2 săptămâni 

23.01.2023 - 12.02.2023 sesiune de examene semestrul I 3 săptămâni  

13.02.2023 - 19.02.2023 vacanță intersemestrială 1 săptămână 

20.02.2023 - 14.05.2023 activitate didactică semestrul II 12 săptămâni  

15.05.2023 - 28.05.2023 sesiune de examene semestrul II și restanțe 2 săptămâni 

29.05.2023 - 04.06.2023 sesiune de restanțe și reexaminări 1 săptămână 

05.06.2023 - 18.06.2023 
activitate didactică semestrul II – finalizarea 
lucrării de licență/disertație 

2 săptămâni  

19.06.2023 - 23.06.2023 înscrierea la examenul de licență/disertație 5 zile 

26.06.2023 - 02.07.2023 susținerea examenului licență/disertație 1 săptămână 

26.06.2023 - 30.06.2023 
înscrierea la examenul de finalizare nivel I și II 
DPPD 

5 zile 

03.07.2023 – 09.07.2023 examenul de finalizare nivel I și II DPPD 1 săptămână 

21.08.2023 – 27.08.2023 sesiune de restanțe și reexaminări  1 săptămână 
      În perioada sărbătorilor de Paști se vor acorda 3 zile libere.         

EXAMENE DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE / DPPD 

PERIOADA ACTIVITATEA SĂPTĂMÂNI 

25.01.2023 - 27.01.2023 
înscrierea la examenul de licență/disertație (sesiunea iarnă 
- la cerere) 

3 zile 

30.01.2023 - 05.02.2023 examenul de licență/disertație (sesiunea iarnă) 1 săptămână 

19.06.2023 - 23.06.2023 înscrierea la examenul de licență/disertație 5 zile 
26.06.2023 - 02.07.2023 susținerea examenului licență/disertație 1 săptămână 

26.06.2023 - 30.06.2023 înscrierea la examenul de finalizare nivel I și II DPPD 5 zile 

03.07.2023 – 09.07.2023 examenul de finalizare nivel I și II DPPD 1 săptămână 

29.08.2023 – 31.08.2023 
înscrierea la examenul de licență/disertație numai pentru  
ITA și DPPD (sesiune toamna - la cerere) 

3 zile 

04.09.2023 – 08.09.2023 susținerea examenului licență/disertație numai pentru ITA 5 zile 

04.09.2023 – 08.09.2023 susținerea examenulul de finalizare nivel I și II DPPD 5 zile 
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