STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022
pentru ciclul de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ Cu Frecvenţă şi Cu Frecvenţă Redusă
SEMESTRUL I
01.10.2021

Deschidere an universitar 2021-2022

04.10.2021 – 23.12.2021

activitate didactică

24.12.2021 – 16.01.2022
17.01.2022 – 30.01.2022
31.01.2022 – 20.02.2022
21.02.2022 – 27.02.2022

vacanţă de iarnă
activitate didactică
sesiune de examene
sesiune de restanțe

12 săptămâni
(Marţi, 30.11.2021, Sfântul Andrei şi Miercuri
01.12.2021, Ziua Marii Uniri – zile libere)
3 săptămâni
2 săptămâni
3 săptămâni
1 săptămână

SEMESTRUL II
28.02.2022 – 22.04.2022

activitate didactică

26.04.2022 – 01.05.2022

vacanţa de Paşte

02.05.2022 - 12.06.2022

activitate didactică

13.06.2022 – 03.07.2022

sesiune de examene

04.07.2022 – 31.07.2022
01.08.2022 – 30.09.2022
05.09.2022 – 11.09.2022

sesiune de restanţe/practică mobilă
vacanţă de vară
sesiune de restanţe
sesiune reexaminări și măriri de
note
sesiune susţinere examen de
licenţă/diplomă

12.09.2022 - 18.09.2022
19.09.2022 – 25.09.2022

8 săptămâni
(Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi liberă)
1 săptămână
6 săptămâni
(Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi liberă)
3 săptămâni
(Luni, 13.06.2022, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)
4 săptămâni
9 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână
1 săptămână

Pentru studenții din anii terminali, Ştiinţe inginereşti, structura semestrului II va fi următoarea:
activitate didactică
8 săptămâni
28.02.2022 – 22.04.2022
(Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi liberă)
26.04.2022 – 01.05.2022
vacanţa de Paşte
1 săptămână
6 săptămâni
02.05.2022 - 12.06.2022
activitate didactică
(Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi liberă)
2 săptămâni
13.06.2022 – 26.06.2022
sesiune de examene
(Luni, 13.06.2022, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)
27.06.2022 – 03.07.2022
sesiune de restanţe
1 săptămână
practică întocmire lucrare de
04.07.2022 – 17.07.2022
2 săptămâni
diplomă/lucrare de licență
sesiune susţinere examen de
18.07.2022 – 24.07.2022
1 săptămână
diplomă/licenţă
Pentru studenții din anii terminali, Medicină Veterinară, structura semestrului II va fi următoarea:
activitate didactică
8 săptămâni
28.02.2022 – 22.04.2022
(Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi liberă)
26.04.2022 – 01.05.2022
vacanţa de Paşte
1 săptămână
02.05.2022 - 15.05.2022
activitate didactică
2 săptămâni
16.05.2022 – 29.05.2022
sesiune de examene
2 săptămâni
2 săptămâni
30.05.2022 – 12.06.2022
practică în Abator
(Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi liberă)
1 săptămână
13.06.2022– 19.06.2022
sesiune de restanţe
(Luni, 13.06.2022, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)
practică întocmire lucrare de
2 săptămâni
20.06.2022 – 03.07.2022
diplomă/lucrare de licență
susţinere examen de
04.07.2022 – 10.07.2022
1 săptămână
diplomă/licenţă
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Pentru studenții din anii terminali, Biologie, structura semestrului II va fi următoarea:
activitate didactică
8 săptămâni
28.02.2022 – 22.04.2022
(Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi liberă)
26.04.2022 – 01.05.2022
vacanţa de Paşte
1 săptămână
02.05.2022 - 15.05.2022
activitate didactică
2 săptămâni
16.05.2022 – 29.05.2022
sesiune de examene
2 săptămâni
1 săptămână
30.05.2022 – 05.06.2022
sesiune de restanţe
(Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi liberă)
practică întocmire lucrare de
2 săptămâni
06.06.2022 – 19.06.2022
diplomă/lucrare de licență
(Luni, 13.06.2022, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)
susţinere examen de
20.06.2022 – 26.06.2022
1 săptămână
diplomă/licenţă
Conform Ordinului MECTS nr. 3955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Calendarului general de organizare a
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat (art.4, alin.2) – perioada de
desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor
universitare.
Avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 07.06.2021 şi aprobat în şedinţa Senatului universitar
din data de 09.06.2021.
Secretar şef interimar,
Dr.ing. Carolina Popa

Rector,
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022
Pentru ciclurile de studii universitare de master
SEMESTRUL I
01.10.2021
04.10.2021 – 23.12.2021
24.12.2021 – 16.01.2022
17.01.2022 – 30.01.2022
31.01.2022 – 20.02.2022

Deschidere an universitar 2021-2022
12 săptămâni
activitate didactică + practică*
(Marţi, 30.11.2021, Sfântul Andrei şi Miercuri
01.12.2021, Ziua Marii Uniri – zile libere)
vacanţă de iarnă
3 săptămâni
activitate didactică + practică*
2 săptămâni
sesiune de examene
3 săptămâni

SEMESTRUL II
28.02.2022 – 22.04.2022

activitate didactică + practică*

26.04.2022 – 01.05.2022

vacanţa de Paşte

02.05.2022 - 12.06.2022

activitate didactică + practică*

13.06.2022 – 03.07.2022

sesiune de examene

04.07.2022 - 31.07.2022
01.08.2022 – 30.09.2022
05.09.2022 – 11.09.2022
12.09.2022 - 18.09.2022
19.09.2022 – 25.09.2022

sesiune de restanţe/practică
mobilă
vacanţă de vară
sesiune de restanţe
sesiune reexaminări și măriri de
note
sesiune examen de disertaţie

8 săptămâni
(Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi liberă)
1 săptămână
6 săptămâni
(Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi liberă)
3 săptămâni
(Luni, 13.06.2022, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)
4 săptămâni
9 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână
1 săptămână

Pentru studenții din anii terminali structura semestrului II va fi următoarea:
practică de specialitate şi
8 săptămâni
28.02.2022 – 22.04.2022
cercetare ştiinţifică şi
(Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi liberă)
documentare pentru disertaţie
26.04.2022 – 01.05.2022
vacanţa de Paşte
1 săptămână
6 săptămâni
02.05.2022 - 12.06.2022
activitate didactică
(Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi liberă)
2 săptămâni
13.06.2022 – 26.06.2022
sesiune de examene
(Luni, 21.06.2022, a II-a zi de Rusalii – zi liberă)
27.06.2022 – 03.07.2022
sesiune de restanţe
1 săptămână
practică întocmire lucrare de
04.07.2022 – 17.07.2022
2 săptămâni
disertaţie
18.07.2022 – 24.07.2022
susţinere examen de disertaţie
1 săptămână
*Practică pentru domeniul Ingineria Produselor Alimentare
Conform Ordinului MECTS nr. 3955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Calendarului general de organizare a
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat (art.4, alin.2) – perioada de
desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor
universitare.
Avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 07.06.2021 şi aprobat în şedinţa Senatului universitar
din data de 09.06.2021.

Secretar şef interimar,
Dr.ing. Carolina Popa

Rector,
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu
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