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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 61 din 09.02.2023 

 

 

 

1. Consiliul Facultății a aprobat Structura anului universitar 2023 – 2024 pentru anii 

terminali (Anexa).  

2. Consiliul Facultății a stabilit condițiile de participare la sesiunea suplimentară organizată 

în perioada 6 – 12 martie 2023: maximum 2 examene / specializare și an de studii. 

Informațiile  referitoare la sesiunea suplimentară vor fi afișate pe pagina web a facultății 

la secțiunea Anunțuri.   

3. Consiliul Facultății a stabilit condițiile specifice de programare a examenelor și 

colocviilor în sesiunile de examene, cu aplicare începând cu sesiunea de vară 2022-

2023:  

a. evaluările de tip colocviu se pot planifica în ultima săptămână a semestrului, 

după finalizarea tuturor activităților didactice specifice disciplinei (în afara orelor 

didactice prevăzute în orar), sau, cel târziu, în prima săptămână de sesiune;  

b. evaluările de tip examen se planifică în sesiune, cu un interval minim de 2 zile 

calendaristice între examenele consecutive. 

 

 

 

         

 

Decan, 

Profesor dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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Anexă. 

STRUCTURA  anului universitar  2023 – 2024 
pentru anii terminali 

 
 
Licență 

Semestrul I 
02.10 – 22.12.2023   - activitate didactică 

25.12 – 07.01.2024  - vacanță 

08.01 – 19.01.2024  - activitate didactică 

20.01 – 11.02.2024  - sesiune de colocvii și examene 

12.02 – 18.02.2024   - vacanță intersemestrială 

 

Semestrul II 
19.02 – 26.04.2024   - activitate didactică 

29.04 – 06.05.2024  - vacanță de Paște 

07.05 – 26.05.2024  - sesiune de colocvii și examene  

27.05 – 02.06.2024  - sesiune de restanțe 

03.06 – 09.06.2024   - sesiune de reexaminări 

27.05 – 23.06.2024   - practică / elaborarea proiectului de diplomă 

24.06 – 07.07.2024   - susținerea examenului de finalizare a studiilor 

 

Master 
Semestrul I 

02.10 – 22.12.2023   - activitate didactică, practică 

25.12 – 07.01.2024  - vacanță 

08.01 – 19.01.2024  - activitate didactică, practică 

20.01 – 11.02.2024  - sesiune de colocvii și examene 

12.02 – 18.02.2024   - vacanță intersemestrială 

 
 

Semestrul II 
19.02 – 26.04.2024   - activitate didactică, practică, practică pentru elaborarea disertației  

29.04 – 06.05.2024  - vacanță de Paște 

07.05 – 31.05.2024  - activitate didactică, practică, practică pentru elaborarea disertației 

01.06 – 30.06.2024  - sesiune de colocvii și examene  

01.07 – 07.07.2024  - sesiune de restanțe  

08.07 – 12.07.2024   - sesiune de reexaminări 

15.07 – 19.07.2024   - susținerea disertației       


