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Aprobat de către Senatul Universității  

în data de  09.09.2022 

 

 Rector, 

 Prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan  

 

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 
VALABILĂ PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII  

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI DE MASTERAT 

 

 

SEMESTRUL I – pentru toți anii de studii de licență și de masterat 
 

03.10.2022 – 23.12.2022 

 

 

12 săptămâni activitate didactică –  

30 noiembrie (miercuri), 1 

decembrie (joi) – zile libere 

27.12.2022 – 08.01.2023 

 

2 săptămâni vacanță 

09.01.2023 – 22.01.2023  

 

2 săptămâni activitate didactică  

23.01.2023 – 12.02.2023 

  

3 săptămâni sesiune de examene – 24 

ianuarie (marți) – zi liberă 

13.02.2023 – 19.02.2023 

 

1 săptămână vacanță  

 

SEMESTRUL II – pentru anii I, II - studii de licență, anii I - studii de 

masterat 
  

20.02.2023 – 06.04.2023 

 

7 săptămâni activitate didactică (FAM)  

7 aprilie - Liber – Vinerea Mare 

– religia Catolică/Protestantă 

20.02.2023 – 13.04.2023 

 

8 săptămâni activitate didactică (FAR) 

14 aprilie - Liber – Vinerea 

Mare – religia Ortodoxă 

10.04.2023 – 16.04.2023 

 

1 săptămână vacanță de Paști (FAM) 

17.04.2023 – 23.04.2023 

 

1 săptămână vacanță de Paști (FAR) 

17.04.2023 – 04.06.2023 7 săptămâni activitate didactică (FAM)  

1 mai (luni), 1 iunie (joi) și 4-5 

iunie (Rusalii religia Ortodoxă)  

- zile libere; 

24.04.2023 – 04.06.2023 

 

6 săptămâni activitate didactică (FAR)  - 1 

mai (luni), 28-29 mai (Rusalii 

Catolic / Protestant), 1 iunie (joi)  

- zile libere 
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05.06.2023 – 25.06.2023 

 

3 săptămâni sesiune de examene 

5 iunie (Rusalii religia 

Ortodoxă)  - zi liberă 

26.06.2023 – 09.07.2023* 

 

2 săptămâni* practică compactă – conform 

planurilor de învățământ* 

 

*în funcţie de comenzile artistice și contractele individuale de practică, săptămâna compactă de practică 

poate fi programată şi în alte perioade ale semestrului (Conform Ordinului MECTS nr. 3955/9.05.2008 

– art.4, alin (2)  - perioada de desfășurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului 

universitar, cât și în perioada vacanțelor universitare). 

 

 

10.07.2023 – 30.09.2023 

 

12 săptămâni vacanță 

28.08.2023 – 03.09.2023 

 

1 săptămână sesiune de restanțe 

04.09.2023 – 10.09.2023 

 

1 săptămână sesiune de reexaminare 

 

 

SEMESTRUL II – pentru anii terminali – studii de licență și de masterat 

  
20.02.2023 – 06.04.2023 

 

7 săptămâni activitate didactică (FAM)  

7 aprilie - Liber – Vinerea Mare 

– religia Catolică/Protestantă 

20.02.2023 – 13.04.2023 

 

8 săptămâni activitate didactică (FAR) 

14 aprilie - Liber – Vinerea 

Mare – religia Ortodoxă 

10.04.2023 – 16.04.2023 

 

1 săptămână vacanță de Paști (FAM) 

17.04.2023 – 23.04.2023 

 

1 săptămână vacanță de Paști (FAR) 

17.04.2023 – 21.05.2023 

 

5 săptămâni activitate didactică (FAM)  -  

1 mai (luni) –zi liberă 

24.04.2023 – 21.05.2023 

 

4 săptămâni activitate didactică (FAR) -  

1 mai (luni) –zi liberă 

23.05.2023 – 04.06.2023 

 

 

2 săptămâni sesiune de examene  

28-29 mai sau 4-5 iunie Liber în 

funcție de religie - (Rusalii)   

05.06.2023 – 11.06.2023 

 

1 săptămână sesiune de restanțe ani terminali 

5 iunie (Rusalii religia 

Ortodoxă)  - zi liberă 

12.06.2023 – 18.06.2023 

 

1 săptămână sesiune de reexaminare ani 

terminali  

05.06.2023 – 18.06.2023 2 săptămâni elaborarea lucrării de licență 

 

12.06.2023 – 25.06.2023 2 săptămâni elaborarea lucrării de disertație 
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20.06.2023, ora 15.00 termenul limită depunerea lucrării scrise, care 

va fi susţinută în cadrul 

examenului de licenţă, 

27.06.2023, ora 15.00 termenul limită depunerea lucrării scrise, care 

va fi susţinută în cadrul 

examenului de disertație 

26.06.2023 – 30.06.2023 

 

 sesiune de examene de licenţă 

03.07.2023 – 07.07.2023 

 

 sesiune de examene de disertație 

10.07.2023 – 23.07.2023* 

 

2 săptămâni* practică compactă – conform 

planurilor de învățământ* 

 

*în funcţie de comenzile artistice și contractele individuale de practică, săptămâna compactă de practică 

poate fi programată şi în alte perioade ale semestrului (Conform Ordinului MECTS nr. 3955/9.05.2008 

– art.4, alin (2)  - perioada de desfășurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului 

universitar, cât și în perioada vacanțelor universitare). 

 

Prescurtări: FAR – Facultatea de Arte în limba română, FAM – Facultatea de Arte în limba maghiară 

 

 

Decan,  

Facultatea de Arte în Limba Română 

Prof.univ.dr. Oana Leahu 

 

 

Decan,  

Facultatea de Arte în Limba Maghiară   

Prof.univ.dr. Anna Kós 
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Aprobat de către Senatul Universității  

în data de  09.09.2022 

 

 Rector, 

 Prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan  

 

 

 

 

ZILELE DE SĂRBĂTOARE LEGALĂ ÎN CARE NU SE LUCREAZĂ, 

CONFORM ART.139 DIN CODUL MUNCII SUNT: 

 
- 30 noiembrie 2022 (miercuri) – Sfântul Apostol Andrei; 

 

- 1 decembrie 2022 (joi) – Ziua Națională a României; 

 

- 25 - 26 decembrie 2022 (duminică și luni) - Sărbătorile de Crăciun; 

 

- 1 și 2 ianuarie 2023 (duminică și luni); 

 

- 24 ianuarie 2023 (marți) - Ziua Unirii Principatelor Române; 

 

- Vinerea mare, prima şi a doua zi de Paşti*  - 7-10 aprilie 2023: religiile catolică /  

protestantă) sau 14-17 aprilie 2023 (religia ortodoxă); 

 

- 1 mai 2023 (luni) – Ziua Muncii; 

 

- 1 iunie 2023 (joi) – Ziua Copilului; 

 

- 28-29 mai sau 4-5 iunie 2023 (duminică și luni), în funcție de religie, cu ocazia 

sărbătorilor de Rusalii; 

 

- 15 august 2023 (marți) – adormirea Maicii Domnului. 

 

 

*Cu ocazia Sărbătorilor de Paști, în structura anului universitar este prevăzută o 

săptămână de vacanță pentru studenți 

 


