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Structura Anului Universitar 2017 – 2018 

CICLUL I, CURSURI DE LICENȚĂ 

 

Sem. 
Anii de 

studiu 
Perioada de desfășurare A tivitățile prevăzute să se desfășoare O servații 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

I, II, III, IV 

ZI, I.D. 

2 octombrie – 22 decembrie 2017 Activitățile didactice și practică de specialitate  

 

 

Activitățile de la I.D. se 
desfășoară potrivit 

calendarului stabilit de 

Departamentul de I.D. 

23 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018 Va anța de Cră iun și Anul Nou 

8 ianuarie – 21 ianuarie 2018 Activități didactice și practică de specialitate 

22 ianuarie – 11 februarie 2018 
Sesiu e de exa e e pe tru stude ții de la 

CURSURILE DE ZI 

22 ianuarie – 18 februarie 2018 
Sesiu e de exa e e pe tru stude ții de la 

CURSURILE DE I.D. 

12 februarie – 18 februarie 2018 
Vaca ță i ter-se estrială pe tru stude ții de la 

cursurile de zi, cu excepția a ilor ter i ali 
12 februarie – 18 februarie 2018 Exa e  de li e ță / diplo ă sesiu ea de iar ă  

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

I, II, III 

ZI, I.D. 

19 februarie – 6 aprilie 2018 Activități didactice și practică de specialitate  

Activitățile de la I.D. se 
desfășoară potrivit 

calendarului stabilit de 

Departamentul de I.D. 

7 aprilie – 15 aprilie 2018 Va anța de Paște 

16 aprilie – 3 iunie 2018 Activități didactice și practică de specialitate 

4 iunie – 1 iulie 2018 
Sesiu e de exa e e pe tru stude ții de la 

CURSURILE DE ZI și I.D. 
2 iulie – 31 august 2018 Va anța de vară și pra ti a de spe ialitate Pentru studenții eligi ili 

 

 

Ani 

terminali 

III, IV 

ZI, I.D. 

12 februarie – 6 aprilie 2018 Activități didactice  
Situația școlară la a ii 

ter i ali se î cheie după 
sesiu ea de resta țe, re- 

exa i ări și re-re- 

exa i ări 

7 aprilie – 15 aprilie 2018 Va anța de Paște 

16 aprilie – 27 mai 2018 Activități didactice 

28 mai – 17 iunie 2018 Sesiu e de exa e e de vară i clusiv re-exa i ări  

18 iunie – 1 iulie 2018 Pregătire exa e  de lice ță 

2 iulie – 15 iulie 2018 Exa e  de li e ță / diplo ă sesiu ea de vară  

Sesiunea de 

toa ă 

3 – 23 septembrie 2018 Sesiu e de resta țe, re-exa i ări și re-re-exa i ări  

24 – 30 septembrie 2018 Exa e  de li e ță / diplo ă sesiu ea de toa ă   

 

R E C T O R, 

Prof.univ.dr. SEVER SPÂNULESCU 


