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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016 / 2017 

Licență, master şi doctorat, cu excepția anilor terminali 
 

Perioada Activitatea Durata 
28 septembrie -30 septembrie Săptămâna “Bun venit la UVT” 3 zile 

3 octombrie-23 decembrie Activitate didactică (Semestrul I) 12 săptămâni 
24 decembrie - 8 ianuarie Vacanţă studenţi; Concediu odihnă cadre didactice 2 săptămâni (8 zl) 
9 ianuarie - 20 ianuarie Activitate didactică (Semestrul I) 2 săptămâni 

21 ianuarie -12 februarie Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I) 3 săptămâni 
13 februarie-19 februarie Vacanţă studenţi; Concediu odihnă cadre didactice 1 (o) săptămână (5 zl) 
20 februarie-26 februarie Sesiunea A-II (aferentă Semestrului I); Măriri de note (gratuite) 1 (o) săptămână 
27 februarie -14 aprilie Activitate didactică (Semestrul II) 7 săptămâni 

15 aprilie-23 aprilie Vacanţă studenţi; Concediu odihnă cadre didactice 1 (o) săptămână (4 zl) 
24 aprilie-9 iunie Activitate didactică (Semestrul II) 7 saptamani 
10 iunie-2 iulie Sesiunea B-I (aferentă Semestrului II) 3 săptămâni 
3 iulie-9 iulie Vacanță studenţi 1 (o) săptămână 

10-16 iulie Sesiunea B-II (aferentă Semestrului II); Măriri de note (gratuite) 1 (o) săptămână 
10 iulie-28 iulie Admitere licenţă, master – sesiunea iulie 3 săptămâni 

17 iulie-3 septembrie Vacanță studenţi 7 săptămâni 
31 iulie-3 septembrie Concediu odihnă cadre didactice 5 săptămâni (25 zl) 

4 septembrie -17 septembrie Sesiunea C (aferentă semestrelor I şi II); Măriri de note (gratuite) 2 săptămâni 
4 septembrie -17 septembrie Admitere licenţă – sesiunea septembrie 2 săptămâni 

11 septembrie -17 septembrie Admitere master – sesiunea septembrie 1 (o) săptămână 
4 septembrie -24 septembrie Admitere doctorat 3 săptămâni 

  
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016 / 2017 

Licență, master şi doctorat, anul terminal 
Perioada Activitatea Durata 

28 septembrie -30 septembrie Săptămâna “Bun venit la UVT” 3 zile 
3 octombrie -23 decembrie Activitate didactică (Semestrul I) 12 săptămâni 
24 decembrie -8 ianuarie Vacanţă studenţi; Concediu odihnă cadre didactice 2 săptămâni (8 zl) 
9 ianuarie- 20 ianuarie Activitate didactică (Semestrul I) 2 săptămâni 

21 ianuarie -12 februarie Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I) 3 săptămâni 
13 februarie -19 februarie Vacanţă studenţi; Concediu odihnă cadre didactice 1 (o) săptămână (5 zl) 
20 februarie -26 februarie Sesiunea A-II (aferentă Semestrului I); Măriri de note (gratuite) 1 (o) săptămână 

27 februarie -14 aprilie Activitate didactică (Semestrul II) 7 saptamani 
15 aprilie-23 aprilie Vacanţă studenţi; Concediu odihnă cadre didactice 1 (o) săptămână (4 zl) 

24 aprilie-26 mai Activitate didactică (Semestrul II) 5 saptamani 
27 mai-18 iunie Sesiunea B-I (aferentă Semestrului II) 3 săptămâni 

19 iunie-25 iunie Sesiunea B-II (aferentă Semestrului II); Măriri de note (gratuite) 1 (o) săptămână 
19 iunie-2 iulie Activitate didactică (Semestrul II) 

(Elaborarea, finalizarea și predarea lucrării de licență, disertație) 
2 săptămâni 

3 iulie-9 iulie Sesiunea C (aferentă semestrelor I şi II, inclusiv examene din anii anteriori); 
Măriri de note (gratuite) 

1 saptamana 

10 iulie-21 iulie Examene de licenţă şi disertaţie – sesiunea iulie  2 săptămâni 
10 iulie-28 iulie Admitere licenţă, master – sesiunea iulie 3 saptamani 

10 iulie-3 septembrie Vacanță studenţi 8 săptămâni 
31 iulie-3 septembrie Concediu odihnă cadre didactice 5 săptămâni (25 zl) 

4 septembrie-10 septembrie Sesiunea D* – cu taxă 1 (o) săptămână 
4 septembrie -17 septembrie Admitere licenţă – sesiunea septembrie 2 săptămâni (fara 1 zi) 

11 septembrie -13 septembrie  Examene de licenţă şi disertaţie–sesiunea septembrie** 3 zile 
11 septembrie -17 septembrie Admitere master – sesiunea septembrie 1 (o) săptămână 
4 septembrie -24 septembrie Admitere doctorat 3 săptămâni 

  
Notă:  Activităţile didactice din semestrul II - anii terminali se vor programa în orar pe durata a 12 săptămâni.
 *Sesiunea D se organizează la solicitarea facultăţilor; Taxa pentru sesiunea D este de 150 lei / examen. 

 **Doar dacă vor fi permise de metodologiile Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 

Aprobat în Ședința de Senat din 16.06.2016. 
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