
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 44 din 09.03.2022 

 

 

1. Consiliul Facultății a avizat propunerea de scoatere la concurs în semestrul II al anului 
universitar 2021 – 2022 a postului didactic de șef de lucrări pe perioadă determinată, 
poz. 53, din  statele  de  funcțiuni  ale  Departamentului  DMM, cu următoarea 
structură de discipline: Fenomene de transfer și operații unitare II, Energie și Mediu, 
Ingineria proceselor de depoluare, Știința și ingineria materialelor II (materiale 
reciclabile). 
 

2. Consiliul Facultății a aprobat Structura anului universitar 2022 – 2023 pentru anii 
terminali (anexa).  
 

3. Consiliul Facultății a aprobat modificarea perioadei pentru susținerea examenelor de 
diplomă, prevăzută în structura anului universitar 2021-2022, la 20.06 – 10.07.2022, 
ca urmare a suprapunerii perioadei inițiale cu înscrierea la masterat din admiterea 
2022. 
        

 
Decan, 

Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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STRUCTURA  anului universitar  2022 – 2023 
pentru anii terminali 

Licență 
Semestrul I 

03.10 – 23.12.2022  - activitate didactică 
26.12 – 08.01.2023  - vacanță 
09.01 – 20.01.2023  - activitate didactică 
21.01 – 12.02.2023  - sesiune de colocvii și examene 
13.02 –19.02.2023   - vacanță intersemestrială 
 

Semestrul II 
20.02 – 14.04.2023  - activitate didactică 
17.04 – 23.04.2023  - vacanță de Paște 
24.04 - 05.05.2023  - activitate didactică 
06.05 – 26.05.2023  - sesiune de colocvii și examene  
27.05 – 02.06.2023  - sesiune de restanțe 
03.06 – 09.06.2023  - sesiune de reexaminări 
29.05 – 23.06.2023  - practică / elaborarea proiectului de diplomă 
26.06 – 09.07.2023  - susținerea examenului de finalizare a studiilor 

 
Master 

Semestrul I 
03.10 – 23.12.2022  - activitate didactică 
26.12 – 08.01.2023  - vacanță 
09.01 – 20.01.2023  - activitate didactică 
21.01 – 12.02.2023  - sesiune de colocvii și examene 
13.02 –19.02.2023   - vacanță intersemestrială 
 

Semestrul II 
20.02 – 14.04.2023  - activitate didactică, practică, practică pentru elaborarea disertației  
17.04 – 23.04.2023  - vacanță de Paște 
24.04 – 02.06.2023  - activitate didactică, practică, practică pentru elaborarea disertației 
03.06 – 23.06.2023  - sesiune de colocvii și examene  
26.06 – 07.07.2023  - sesiune de restanțe  
10.07 – 14.07.2023  - sesiune de reexaminări 
17.07 – 23.07.2023  - susținerea disertației         
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