
 
Perioada 

Nr. 
de 
săpt 

Formații de studii cu activitățile specifice  
Activități 

Ani neterminali Ani terminali cu 10 săpt. în S II Ani terminali cu 12 săpt. în S II Ani terminali cu 12 săpt. în S II 
(pt. titularizarea absolvenților) Ani terminali cu 14 săpt. în S II Ani terminali cu 14 săpt. în S II 

(pt. titularizarea absolvenților) 
Semestrul al II-lea 

17.02 – 10.03.2020 3 Activităţi didactice 
Activități didactice 

11.03 – 16.04.2020 6 Activităţi didactice on-line 
17.04 – 26.04.2020 1 Vacanţa de Paşte / concediu de odihnă pentru personalul didactic 
27.04 – 30.04.2020 1 Activități didactice on-line Activități didactice on-line Activități didactice on-line Activități didactice on-line Activități didactice on-line Activități didactice on-line  

 
 
Activități didactice desfăşurate on-line 

04.05 – 15.05.2020 2 Activități didactice on-line Recuperări on-line ale 
activităţilor didactice restante Activități didactice on-line Activități didactice on-line Activități didactice on-line Activități didactice on-line 

18.05 – 29.05.2020 2 Activități didactice on-line --- Recuperări on-line ale activităţilor 
didactice restante 

Recuperări on-line ale activităţilor 
Activități didactice on-line Activități didactice on-line 

01.06 – 12.06.2020 2 Recuperări on-line ale 
activităţilor didactice restante --- --- --- Recuperări on-line ale activităţilor 

didactice restante --- 

18.05 – 07.06.2020 3 --- Evaluări finale sem. II --- --- --- ---  

 
Evaluări finale sem. II 

și refacere evaluări finale sem. II 
desfăşurate on-line 

01.06 – 21.06.2020 3 --- --- Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II --- Evaluări finale sem. II 
15.06 – 05.07.2020 3 Evaluări finale sem. II --- --- --- Evaluări finale sem. II --- 
08.06 – 21.06.2020 2 --- Refacere evaluări finale --- --- --- --- 
22.06 – 05.07.2020 2 --- --- Refacere evaluări finale --- --- --- 
22.06 – 02.07.2020 2 --- --- --- Refacere evaluări finale --- Refacere evaluări finale 
06.07 – 17.07.2020 2 --- --- --- --- Refacere evaluări finale --- 
22.06 – 05.07.2020 2 --- Examene de finalizare studii (L,D) --- --- --- ---  

Examene de finalizare studii (L, D) 
desfăşurate on-line 

03.07 – 15.07.2020 2 --- --- --- Examene de finalizare studii (L,D --- Examene de finalizare studii (L,D 
06.07 – 18.07.2020 2 --- --- Examene de finalizare studii (L,D) --- --- --- 
18.07 – 31.07.2020 2 --- --- --- --- Examene de finalizare studii (L,D) --- 
18.05 – 31.07.2020 11 --- --- --- --- --- --- Sesiune admitere on-line 2020 
01.08 – 31.08.2020 4 Vacanţa de vară / concediu de odihnă pentru personalul didactic 
01.09 –15.09.2020 2 --- --- --- --- --- --- Sesiune admitere on-line 2020 

01.09 – 08.09.2020 1 --- Examene de finalizare studii (Licență, Disertaţie) Examene de finalizare studii (L, D) 
desfăşurate on-line 

01.09 – 12.09.2020 2  R efacere evaluări finale sem. II --- --- --- Refacere evaluări finale sem. II 

01.09 – 13.09.2020 1 Definitivare situaţii şcolare, 
mobilități --- --- --- Activităţi administrative pentru 

studenţi desfăşurate on-line 

01.09 – 25.09.2020 3,5 --- --- --- --- Finalizarea și aprobarea Statelor de 
funcţii pt. anul univ. 2020-2021 

26.09 – 30.09.2020 0,5 Pregătirea anului universitar 2020-2021 
 

 

 
 

STRUCTURA GENERALĂ A SEMESTRULUI AL DOILEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 

Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2020 și în ședința Senatului din data de 18.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didactice restante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notă: stagiile de practică pentru anii neterminali, care nu s-au putut desfăşura datorită stării de urgenţă, vor fi reprogramate în anul universitar 2020 - 2021. 
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