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Structura anului universitar 2022-2023 
Studii universitare de LICENŢĂ şi MASTER - IF, IFR, ID 

 
Semestrul I 

26 septembrie – 23 decembrie 13 săptămâni Activitate didactică  

24 decembrie – 8 ianuarie 2 săptămâni Vacanţă 

9 ianuarie – 15 ianuarie 1 săptămână Activitate didactică 

16 ianuarie – 5 februarie  3 săptămâni Sesiune de examene 

6 februarie – 19 februarie 2 săptămâni Vacanţă 

În această perioadă, fiecare facultate organizează 

o săptămână de evaluare (reexaminări în vederea promovării 

sau măririi notei). 

 

13 februarie –  26 februarie 2 săptămâni În această perioadă se va organiza o sesiune de examene 

pentru finalizarea studiilor 

 

Semestrul al II-lea 

20 februarie – 13 aprilie 8 săptămâni Activitate didactică  

14 aprilie – 23 aprilie 1 săptămână Vacanță 

24 aprilie – 4 iunie 6 săptămâni Activitate didactică 

5 iunie – 25 iunie 3 săptămâni Sesiune de examene 

26 iunie – 2 iulie 1 săptămână Reexaminări în vederea promovării sau măririi notei  

3 iulie – 30 septembrie  Practică de specialitate (dacă este cazul) 

Vacanţă 

28 august – 10 septembrie 2 săptămâni În această perioadă va fi organizată o sesiune specială de 

evaluare (examinări, reexaminări, măriri). 

 

Semestrul al II-lea pentru anii terminali 

20 februarie – 16 aprilie 8 săptămâni Activitate didactică  

17 aprilie – 23 aprilie 1 săptămână Vacanță 

24 aprilie – 21 mai 4 săptămâni Activitate didactică 

22 mai – 25 iunie 5 săptămâni În această perioadă vor fi alocate de către fiecare facultate: 

- 2 săptămâni definitivării lucrării de licenţă/disertaţie; 

- 2 săptămâni  sesiunii de examene; 

- 1 săptămână reexaminării în vederea promovării sau măririi notei. 

26 iunie – 9 iulie 2 săptămână Susţinerea examenelor de finalizare a studiilor 

28 august – 10 septembrie 2 săptămâni În această perioadă va fi organizată o sesiune specială de 

evaluare (examinări, reexaminări, măriri) și o sesiune specială 

de finalizare a  studiilor. 
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