
 

 
1. Membrii Consiliului Facultății au aprobat, prin vot electronic online, structura semestrului 

al doilea pentru anii terminali, anii IV licență și II masterat (Anexa 1), inclusiv cu perioadele 
sesiunilor de restanțe. 

 

 

Decan,  

Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA 
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Anexa nr.1 
 

STRUCTURA  anului academic  2022 – 2023 
pentru anii terminali – IV licență și II master, 

discutată și aprobată în Consiliul Facultății ITMI din 21 noiembrie 2022 
 
Semestrul I   

03.10 – 23.12.2022  - activitate didactică - 12 sapt. 
26.12 – 08.01.2023 - vacanță de Crăciun 
09.01 – 22.01.2023 - activitate didactică – 2 sapt. 
23.01 – 12.02.2023 - sesiune de colocvii și examene – 3 sapt. (inclusiv examene 
creditate sem.I) 
13.02 – 19.02.2023 – vacanță intersemestrială  

Semestrul II   
20.02 – 16.04.2023  - activitate didactică – 8  sapt. 
17.04 – 23.04.2023 - vacanță de Paști 
24.04 – 07.05.2023 - activitate didactică – 2  sapt. 
08.05 – 28.05.2023 - sesiune de colocvii și examene–3 sapt. (+ ex.creditate sem.II) 
- Inscrierea on-line sau la secretariat pt. examenul de finalizare studii (conform 

reglementărilor afișate pe intranet) 
29.05 – 11.06.2023 - sesiune de restanțe an curent – 2 sapt. (+ examene creditate 

sem. I+II )   
12.06 – 14.06.2023 –  reexaminări  
29.05 – 25.06.2023 – pregătire proiect de diplomă/disertație - 4 saptămâni 
25.06.2023  ora 23:59 - ultima zi predare/încărcare pe platforma on-line a proiectului 

de diplomă/disertație, conform art.18 alin.12 din Metodologia de finalizare studii 
03.07 – 07.07.2023 - examen de diplomă/disertație 

 
Absolvenții care nu încheie situația școlară până la data de 14.06.2023 vor avea posibilitatea de a 
susține examenele restante doar în perioada 28.08. – 10.09.2023, considerându-se această perioadă 
drept sesiune suplimentară, cu plată, astfel: examenele din anul IV licență/ II master achitate cu 50 
lei/examen, iar examenele creditate achitate cu 150 lei/examen. 

În cazul în care studenții nu vor promova au următoarele posibilități: 
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 Prelungire de școlaritate la cerere, cu completarea formularului existent la avizierul intranet 
până la data de 11.09.2023, ora 15,00, urmată de plata taxelor de școlarizare calculate în 
funcție de situația școlară a fiecăruia până la data de 25.09.2023. 

 Exmatriculare. 

Conform  HS nr.14 din 19.07.2017, pentru anii terminali sesiunea de restanțe poate fi sustinută doar înainte 
de finalizarea examenului de diplomă din iulie 2023. 

             
        DECAN ITMI, 

Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA 


