
CALENDARUL EXAMENULUI DE FINALIZARE DE STUDII, 

NIVEL LICENȚA 

IULIE 2023 

Programul de 

studii 

Departamentul  Data 

Asistenţă 

Socială 

Asistență Socială Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 26.06.2023 – 02.07.2023, ora 23 :59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

10.07.2023, 09.00 – 12.00 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

10.07.2023, între orele 13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.07.2023 

Psihologie Psihologie Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 26.06.2023 – 02.07.2023, ora 23.59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

10.07.2023, 09.00 – 12.00 

 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

10.07.2023, între orele 13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

11.07.2023 - 12.07.2023 

 

Sociologie Sociologie Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 26.06.2023 – 02.07.2023, ora 23.59 

mailto:INFO@e-uvt.ro


  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

10.07.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

10.07.2023, între orele 13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

11.07.2023 

Resurse umane Sociologie Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 26.06.2023 – 02.07.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

10.07.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

10.07.2023, între orele 13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

11.07.2023 

Pedagogie Științe ale 

Educației 

Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 19.06.2023 – 25.06.2023, ora 23 :59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

03.07.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

03.07.2023, între orele între orele 
13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

04.07.2023 

Pedagogia 

Învățământului 

Primar și 

preșcolar 

Științe ale 

Educației 

Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16 

 



  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 19.06.2023 – 25.06.2023, ora 23 :59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

03.07.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

03.07.2023, între orele între orele 
13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

04.07.2023 – 05.07.2023 

Psihopedagogie 

Specială 

Științe ale 

Educației 

Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 19.06.2023 – 25.06.2023, ora 23 :59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

03.07.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

03.07.2023, între orele între orele 
13:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

04.07.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTEMBRIE 2023 

Programul de 

studii 

Departamentul Proba  Data 

Asistență 

Socială 

Asistență Socială Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

11.09.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

Psihologie Psihologie Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

11.09.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

Sociologie Sociologie Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

11.09.2023 



  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

Resurse umane Sociologie Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

11.09.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

Pedagogie Științe ale 

Educației 

Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

11.09.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

Pedagogia 

Învățământului 

Primar și 

preșcolar 

Științe ale 

Educației 

Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

11.09.2023 



tip grilă 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

Psihopedagogie 

Specială 

Științe ale 

Educației 

Înscrierea candidaţilor din alte promoţii la 

examenul de licenţă la adresa de email : 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro sau 

INFO@e-uvt.ro 

Până la data de 15.06.2023, ora 16:00 

 

  Încărcarea lucrării de licenţă pe platformă 28.08.2023 - 04.09.2023, ora 23:59 

  Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate - examen 

tip grilă 

11.09.2023 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

11.09.2023, între orele 14:00 – 16:00 

  Proba 2 – Prezentarea şi susținerea publică 

lucrării de licență 

12.09.2023 

 


