
 
 

 

STRUCTURA  

ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021  

AN IV (LICENȚĂ) 

SEMESTRUL I 

 

05.10.2020 – 20.12.2020 activitate didactică*  11 săptămâni 

21.12.2020–  3.01.2020 vacanță de iarnă 2 săptămâni 

4.01.2021 – 23.01.2021 activitate didactică* 3 săptămâni 

25.01.2021 – 21.02.2021 sesiune de examene* 4 săptămâni 

22.02.2021 – 28.02.2021 vacanţă 1 săptămână 

 

SEMESTRUL II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Sesiunea de restanţe/reexaminări este suprapusă cu primele 2 săptămâni din 

activitatea  de practică şi definitivarea lucrării de diplomă. 

01.03.2021 – 30.04.2021 activitate didactică* 9 săptămâni 

01.05.2021– 09.05.2021 vacanţă de Paşti 1 săptămână 

10.05.2021 – 14.05.2021 activitate didactică* 1 săptămână 

15.05.2021 – 06.06.2021 sesiune de examene* 3 săptămâni 

07.06.2021 – 04.07.2021 

 

practică și definitivarea 

lucrării de   diplomă ** 
4 săptămâni 

07.06.2021 – 20.06.2021 sesiune de 

restanțe/reexaminări*** 
2 săptămâni 

05.07.2021 – 09.07.2021 susținerea examenului de        

diplomă 
1 săptămână 

 

Zile libere 2021 

24 ianuarie - Ziua Principatelor Române 

30.04. - Vinerea Mare 

2 mai (duminica) - 3mai-Paște ortodox 

1 mai - Ziua Muncii 

1 iunie - Ziua Copilului 

20 iunie (duminică) - Rusalii, 21 iunie (luni) - A doua zi de 

Rusalii  

* perioadă care nu poate fi 

asimilată concediului de odihnă 

**valabil numai pentru cadrele 

didactice normate – practică, 

admitere, examene de finalizare 

studii 



 
 

 

 

STRUCTURA  

ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021  

AN II (MASTERAT) 

SEMESTRUL I 

 

05.10.2020 – 20.12.2020 activitate didactică*  11 săptămâni 

21.12.2020–  3.01.2020 vacanță de iarnă 2 săptămâni 

4.01.2021 – 23.01.2021 activitate didactică* 3 săptămâni 

25.01.2021 – 21.02.2021 sesiune de examene* 4 săptămâni 

22.02.2021 – 28.02.2021 vacanţă 1 săptămână 

 

SEMESTRUL II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03. 2021 – 30.04.2021 practică și definitivarea 

lucrării de   disertație ** 
9 săptămâni 

01.05. 2021– 09.05.2021 vacanţă de Paşti 1 săptămână 

10.05. 2021 – 13.06.2021 practică și definitivarea 

lucrării de   disertație ** 
5 săptămâni 

10.05. 2021 – 23.05.2021 sesiune de 

restanțe/reexaminări 
2 săptămâni 

14.06.2021 - 18.06.2021 susținerea examenului de       

disertație 
1 săptămână 

 

Zile libere 2021 

24 ianuarie - Ziua Principatelor Române 

30.04. - Vinerea Mare 

2 mai (duminica) - 3mai-Paște ortodox 

1 mai - Ziua Muncii 

1 iunie - Ziua Copilului 

20 iunie (duminică) - Rusalii, 21 iunie (luni) - A doua zi de 

Rusalii  

* perioadă care nu poate fi 

asimilată concediului de odihnă 

**valabil numai pentru cadrele 

didactice normate – practică, 

admitere, examene de finalizare 

studii 


