
Calendarul examenului de finalizare de studii, nivel licență 

Iulie 2020 

Programul de 

studii 

Departamentul  Data 

Asistență Socială Asistență Socială Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : mirela.bera @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 7.07.2020 

  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

7.07.2020 

Psihologie Psihologie Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : daniela.luncan @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Examen grilă de cunoștințe fundamentale și de 

specialitate 

6.07.2020 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

6.07, între 

orele 14.00-

16.00 

  Susținerea lucrării de licență 7.07-8.07 

2020 

Sociologie Sociologie Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : alina.ometa @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Examen grilă de cunoștințe fundamentale și de 

specialitate 

6.07.2020 



  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

7.07.2020 

între orele 

14.00-16.00 

  Susținerea lucrării de licență 8.07.2020 

Resurse umane Sociologie Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : alina.ometa @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Examen grilă de cunoștințe fundamentale și de 

specialitate 

6.07.2020 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

7.07.2020 

între orele 

14.00-16.00 

  Susținerea lucrării de licență 8.07.2020 

Pedagogie Științe ale Educației Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : maria.davidescu @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 6.07-7.07 

2020 

  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

6.07-7.07 

2020 

Pedagogia 

Învățământului 

Primar și preșcolar 

Științe ale Educației Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : maria.davidescu @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 6.07-7.07 

2020 



  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

6.07-7.07 

2020 

Psihopedagogie 

Specială 

Științe ale Educației Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : maria.davidescu @e-uvt.ro 

22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 22.06 - 26.06 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 6.07-7.07 

2020 

  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

6.07-7.07 

2020 

 

  



Septembrie 2020

 Programul de 

studii 

Departamentul Proba  Data 

Asistență Socială Asistență Socială Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : mirela.bera @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 9.09.2020 

  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

9.07.2020 

Psihologie Psihologie Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : daniela.luncan @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Examen grilă de cunoștințe fundamentale și de 

specialitate 

9.09.2020 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

9.09, între 

orele 14.00-

16.00 

  Susținerea lucrării de licență 10.09 2020 

Sociologie Sociologie Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : alina.ometa @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Examen grilă de cunoștințe fundamentale și de 

specialitate 

9.09.2020 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

10.09.2020 

  Susținerea lucrării de licență 11.09.2020 



Resurse umane Sociologie Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : alina.ometa @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Examen grilă de cunoștințe fundamentale și de 

specialitate 

9.09.2020 

  Contestații (online) la adresa de email: 

secretariat.sociopsiho @e-uvt.ro 

10.09.2020 

  Susținerea lucrării de licență 11.09.2020 

Pedagogie Științe ale Educației Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : maria.davidescu @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 9.09 2020 

  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

9.09 2020 

Pedagogia 

Învățământului 

Primar și preșcolar 

Științe ale Educației Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : maria.davidescu @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 9.09 2020 

  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

9.09 2020 

Psihopedagogie 

Specială 

Științe ale Educației Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă 

la adresa de email : maria.davidescu @e-uvt.ro 

01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Încărcarea lucrării de licenţă 01.09 - 04.09 

2020, ora 16 

  Susținerea lucrării de licență 9.09 2020 



  Examen oral cunoștințe fundamentale și de 

specialitate (în aceiași sesiune video online cu 

proba anterioară) 

9.09 2020 

 


