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SECRETARIAT GENERAL

Vd transmitem structura anului universitar 2016-2017 pentru anii terminali:

Studii universitare de licenfi cu frecvenld qi studii universitare de masterat cu frecventd:

Luni 3 octombrie - vineri 23 decembrie
SAmbata 24 decembrie - duminica 08 ianuarie
Luni 09 ianuarie - vineri 20 ianuarie
S6mbdta 2l ianuarte - duminicd 12 februarie
Luni 13 februarie - duminicd 19 februarie
Luni 20 februarie - vineri 14 aprilie
SAmbata 15 aprilie - duminicd23 aprilie
Luni 24 aprilie- vineri 2 iunie
Sambata 3 iunie - duminica 25 iunie

Examen de finalizare studii - Sesiunea februarie Z0l7

SAmbata 21 ianuarie - duminrca 12 februarie
Mu4i 14 februarie-Miercuri 15 februarie

Miercuri 22 februarie - Vineri24 februarie

12 saptam6ni activitate didacticd
* 2 saptamAni vacanla studenli

- 2 s1rytdm6ni activitate didacticd
- 3 sdptdm6ni sesiune de iarnd
- 1 sdptdmdnd.vacantd studenli
- B sdptam6ni activitate didacticd
- i saptdmAnd vacanfd studenli
- 6 sdptdmAni activitate didacticd
- 3 saptdmdni sesiune de vard

- 3 sdptdmAni sesiune de iarnd
- Depunere proiect diploma/disertafie

(sesiunea februarie 20 17)
- Sustinerea examenului de diploma/disert

(sesiunea februarie 2017)



Examen de finalizare studii - Sesiunea iulie 2017

Luni26 iunie * Duminic[ 2 iulie
Joi 06 iulie - Vineri 07 iulie

Luni 17 iulie * Vineri 21 iulie

- 1 saptdmAnd restanle
- Depunere proiect diploma/disertalie

(sesiunea iulie 2017)
- Suslinerea examenului de diploma/di sertalie

(sesiunea iulie 2017)

Examen de finalizare studii - Sesiunea septembrie20IT

Ioi 24 august * Duminicd 03 septembrie - 2 sdptdmAni sesiune de restanle
Miercuri 6 septembrie - Joi 7 septembrie - Depunere proiect diploma/disertalie

(sesiunea septembri e 2017)
Luni 11 septembrie - Miercuri 13 septembrie - Sustinerea examenului de diploma/disertafie

(sesiunea septembri e 2017)

Prof. dr.

21


