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STRUCTURA  anului universitar  2017 – 2018  

la Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea afacerilor 

 

Semestrul I  

02.10 – 22.12.2017  - activitate didactica 

25.12 – 07.01.2018 - vacanta 

08.01 – 19.01.2018 - activitate didactica 

20.01 – 11.02.2018 - sesiune de colocvii si examene 

12.02 – 16.02.2018 - vacanta intersemestrială 

 

Semestrul II  

PENTRU ANII  I - II (IF si ID) si MASTER anul I 

 

19.02 – 06.04.2018  - activitate didactică 

09.04 – 15.04.2018 - vacanță de Paști 

16.04 – 01.06.2018 - activitate didactică 

02.06 – 24.06.2018 - sesiune de colocvii și examene 

 

27.08 – 09.09.2018 - sesiune de restanțe, (exclusiv anii terminali) 

11.09 - 12.09.2018 - reexaminari (maxim două examene) 

17.09 – 19.09.2018 - sesiune de examene amânate medical  

 

 

PENTRU ANII  III (IF și ID) și MASTER anul II 

 

19.02 – 06.04.2018  - activitate didactică 

09.04 – 15.04.2018 - vacanță de Paști 

16.04 – 01.06.2018 - activitate didactică 

02.06 – 19.06.2018 - sesiune de colocvii și examene  

 

Conform art. 2 alin (3) și art. 15 alin (2) din Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților, pentru anii terminali (finali), sesiunea de restanțe se organizează după sesiunea 

semestrului al II-lea și anterior  susținerii examenului de finalizare a studiilor. 

 

20.06 – 23.06.2018  - sesiune de restanțe 

25.06 și 26.06.2018  - reexaminări (maxim două examene) 

 

07.05 – 31.05.2018 - înscrieri pentru examenul de licență si disertație (atenție la 

    programarea pe specializări – va fi afișată în timp util)  

02.07 – 08.07.2018 - perioada pentru proba scrisă şi sustinerea examenului de licenţă 

    si disertaţie: 

 02 iulie – proba I, cunoştinţe fundamentale şi de specialitate 

pentru studii de licenţă, 05 –08 iulie proba II, susţinerea 

lucrării de licenţă pentru cursuri IF și ID;   

 03 – 04 iulie disertaţie pentru cursuri Master de aprofundare.  

 Pentru masteratul Managementul afacerilor disertatia va fi în 

30 iunie și pentru Audit intern disertatia va fi în 07 iulie.  

Structura anului universitar 2017 – 2018 a fost aprobată în ședința Consiliului facultății din 20 

septembrie 2017.    


