
 

 

 
1. Membrii Consiliului Facultății au aprobat structura anului universitar pentru anii terminali 

licență și master, anul universitar 2020-2021 (Anexa 1). 

2. Membrii Consiliului Facultății au aprobat calendarul de susținere a examenului de 
finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2021 (Anexa 2). 

3. Membrii Consiliului Facultății au avizat temele proiectelor de diplomă/ disertațiilor pentru 
absolvenții anilor anteriori care au demarat procedura de înscriere la examenul de 
finalizare a studiilor pentru sesiunea februarie 2021. 

4. Membrii Consiliului Facultății au avizat temele proiectelor de diplomă/disertațiilor pentru 
absolvenții anilor IV licență și anul II masterat, pentru sesiunea iulie 2021. 

 

 

 

Decan,  

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

STRUCTURA  anului academic  2020 – 2021 
pentru anii terminali – IV licență și II master 

 
 

Semestrul I   
01.10 – 23.12.2020  - activitate didactică - 12 săpt. 
24.12 – 03.01.2021 - vacanță 
04.01 – 15.01.2021 - activitate didactică – 2 săpt. 
16.01 – 07.02.2021 - sesiune de colocvii și examene – 3 sapt (+ ex. creditate sem.I) 
08.02 – 14.02.2021   - pregătire proiect de diplomă/disertație  - 1 sapt 
15.02 – 19.02.2021   – vacanță intersemestrială 
 
Semestrul II   
22.02 – 30.04.2021  - activitate didactică - 10 săpt. 
01.05 –09.05.2021 - vacanță de Paște 
10.05 – 30.05.2021 - sesiune de colocvii și examene – 3 săpt  (+ ex.creditate sem.II) 
31.05 – 06.06.2021 - pregătire proiect de diplomă/disertație - 1 sapt. 
07.06 – 20.06.2021      –  sesiune de restante an curent şi creditate sem. I+II – 2 săpt. 
21.06 – 25.06.2021       -  reexaminări 
05.07 – 09.07.2021       - examen de diplomă/disertație 
 

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 2021. 
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           Anexa nr.2 

CALENDARUL EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 
SESIUNEA FEBRUARIE 2021 

Programul de studiu 
Data limită 

Incarcare online 
documentație scrisă / proiect 

Data sustinerii 
probei scrise 

Evaluarea 
cunoştintelor 

fundamentale şi de 
specialitate 

Data sustinerii proiectului 
de diplomă 

Tehnologia construcțiilor de 
mașini 

28.01.2020,  
ora 23 :59 

online 

Proba eliminata 
conform Hotararii 

Consiliului 
facultatii ITMI din 

29 mai 2020 

8 februarie 2021 
Începând cu ora 8:00, online 

Construcții aerospațiale 
8 februarie 2021 

Începând cu ora 8:00, online 
Ingineria și managementul 

calității 
8 februarie 2021 

Începând cu ora 8:00, online 
Masini-unelte si sisteme de 

productie (Mașini-unelte) 

28.01.2020,  
ora 23 :59 

online 

8 februarie 2021 
Începând cu ora 8:00, online 

Ingineria și managementul 
afacerilor 

9 februarie 2021 
Începând cu ora 8:00, online 

Inginerie economică 
Industrial,  Zi + ID 

10 februarie 2021 
11 februarie 2021 

Începând cu ora 8:00, online 
12 februarie 2021- dacă 

este cazul 
 

Programul de studiu 
Data limită 

Incarcare online documentație 
scrisă/ proiect  

Data susținerii lucrării de disertație 
 

Ingineria fabricației inovative  

28.01.2020,  
ora 23 :59 

online 

8 februarie 2021 
Începând cu ora 16:00, online 

Ingineria proceselor de fabricatie 
avansate 

8 februarie 2021 
Începând cu ora 16:00, online 

Managementul calității 8 februarie 2021 
Începând cu ora 16:00, online 

Managementul afacerilor în 
industrie 

8 februarie 2021 
Începând cu ora 8:00, online 
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