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SECRETARIAT GENERAL

structura anului universitar 2017 -2018 pentru anii terminali:

Studii universitare de licenfi cu &ecven(d qi studii universitare de masterat cu frecventa:
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Luni 2 octombrie - vineri 22 decembrie
Sambata 23 decembrie - duminicd 07 ianuarie
Luni 08 ianuarie - vineri 19 ianuarie
SambAta 20 ianuarie - duminica 1 1 februarie
Luni 12 februarie - duminicd 18 februarie
Luni 19 februarie - vineri 06 aprilie
SAmbAtd 07 aprilie - duminicd 15 aprilie
Luni I6 aprilie- vineri 0l iunie
SdmbatA 02 iunie - duminicd 24 iunie

Examen de finalizare studii - Sesiunea februarie 2018

VE

SembAtA 20 ianuarie - duminicd 11 februarie
Luni 19 februarie - Ma4i 20 februarie

Luni 26 februarie - Miercuri 28 februarie

12 sdptam6ni activitate didacticS

- 2 sdptdmAni vacanlA studenli

- 2 siptdmani activitate didacticd
- 3 sdptdm6ni sesiune de iamd
- 1 sdptdmAnd vacantd studenli
- 7 sdptimAni activitate didactica
- 1 saptdm6nd vacanld studenli

- 7 sdptlm6ni activitate didacticd
- 3 sdptdmAni sesiune de vard

- 3 sdptamAni sesiune de iamd
- Depunere proiect diploma/disertalie

(sesiunea februarie 201 8)
- Suslinerea examenului de diploma/disert

(sesiunea februarie 201 8)
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Examen de finalizare studii - Sesiunea iulie 2018

Luni25 iunie - Duminicd 08 iulie
Luni 16 iulie - Miercuri 18 iulie

Luru23 iulie - Miercuri 25 iuiie

- 2 sdptdm6ni restanle
- Depunere proiect diploma/disertalie

(sesiunea iulie 201 8)
- Suslinerea examenului de diplomd/disertalie

(sesiunea iulie 201 8)

Examen de finalizare studii - Sesiunea septembrie 2018

Joi 06 septembrie - Vineri 07 septembrie - Depunere proiect diploma/disertafie
(sesiunea septembrie 201 8)

Luni 10 septembrie - Ma4i 11 septembrie - Suslinerea examenului de diplomS/disertalie
(sesiunea septembrie 201 8)
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