Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe de Studii

Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE TEOLOGIE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 23.12.2022
24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

activitate didactică
vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)
2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 09.04.2023
10.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023
05.06.2023 – 25.06.2023
26.06.2023 – 09.07.2023
10.07.2023 – 16.07.2023
17.07.2023 – 27.08.2023
28.08.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 24.09.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
perioadă de practică
sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

8 săptămâni
2 săptămâni
6 săptămâni
3 săptămâni
2 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni

Semestrul II* – (licență, master, anii terminali)
20.02.2023 – 09.04.2023
10.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 28.05.2023
29.05.2023 – 11.06.2023
12.06.2023 - 18.06.2023
19.06.2023 – 25.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
sesiune de restanțe și
reexaminări
examene de licență
disertație

8 săptămâni
2 săptămâni
4 săptămâni
2 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

*Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului total de
ore didactice pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo unde
structura planului de învățământ și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul de
licență/disertație se poate face și după sesiunea de restanțe.
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Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE DREPT
Semestrul I
26.09.2022 – 24.12.2022
26.12 2022 –08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

activitate didactică
vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)
2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II
20.02.2023 – 15.04.2023
17.04 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023
05.06.2023 – 25.06.2023
26.06.2023 – 02.07.2023
03.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

8 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni
3 săptămâni
1 săptămână
9 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

* acolo unde criteriile ARACIS prevăd posibilitatea includerii practicii de specialitate în cele 14 săptămâni de
activitate didactică, structura semestrului se poate adapta ca atare, prin hotărâri ale Consiliului Facultății
Semestrul II – anii terminali
20.02.2023 – 15.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 21.05.2023
22.05.2023 – 07.06.2023
08.06.2023 – 22.06.2023
23.06.2023 – 30.06.2023
01.07.2023 – 10.07.2023
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activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
Pregătirea examenului de
licență/disertație
sesiune de restanțe
Examen de licență
/disertație

8 săptămâni
1 săptămână
4 săptămâni
2 săptămâni
2 săptămâni
8 zile
11 zile

Tel.: +40 269 21.10.83
Fax: +40 269 21.02.98
E-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe de Studii

Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali, PPLR)
26.09.2022 – 23.12.2022

activitate didactică

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari, PPLR)
20.02.2023 – 16.04.20232
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023
05.06.2023 - 11.06.2023
12.06.2023 – 18.06.2023
26.06.2023 – 02.07.2023
03.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

sesiune de examene

3 săptămâni
1 săptămână (PPLR)
1 săptămână (PPLR)
1 săptămână
9 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

Semestrul II * – (licență, master, anii terminali)
20.02.2023 – 16.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 07.05.2023
08.05.2023 – 28.05.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene

8 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni
3 săptămâni

29.05.2023 - 11.06.2023

sesiune de restanțe și reexaminări
pregătirea examenului de
licență / disertație

2 săptămâni

examene de licență,
disertație, examen final
PPLR

1 săptămână

12.06.2023-25.06.2023
26.06.2023 – 02.07.2023

2 săptămâni

* Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului total
de ore didactice pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo unde
structura planului de învățământ și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul de
licență/disertație se poate face și după sesiunea de restanțe.
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Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 23.12.2022

activitate didactică

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 16.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

26.06.2023 – 16.07.2023
17.07.2023 – 23.07.2023
24.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023

perioadă de practică
sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de
reexaminări
vacanță

3 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni
1 săptămână

11.09.2023 – 24.09.2023

2 săptămâni

Semestrul II* – (licență, master, anii terminali)
20.02.2023 – 16.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 14.05.2023
15.05.2023 – 28.05.2023
29.05.2023 – 11.06.2023
12.06.2023 – 18.06.2023
26.06.2023 – 05.07.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
pregătirea
examenului de
licență/disertație
sesiune de restanțe

8 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
2 săptămâni
2 săptămâni

examene de
licență disertație

2 săptămâni

1 săptămână

*Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului total de
ore didactice pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo unde
structura planului de învățământ și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul de
licență/disertație se poate face și după sesiunea de restanțe.
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DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 13.11.2022
14.11.2022 – 23.11.2022
24.11.2022 – 27.11.2022
28.11.2022 – 23.12.2022

activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
activitate didactică

7 săptămâni
10 zile
4 zile
4 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 29.01.2023
30.01.2023 – 08.02.2023
09.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
3 săptămâni
10 zile
4 zile
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 09.04.2023
10.04. 2023 – 13.04.2023

activitate didactică
sesiune de examene

7 săptămâni
4 zile

14.04. 2023 – 23.04.2023

vacanța de Paște

1 săptămână

24.04. 2023 – 30.04.2023

sesiune de examene

7 zile

02.05.2023 – 18.06.2023

activitate didactică

7 săptămâni

19.06.2023 – 28.06.2023
29.06.2023 – 19.07.2023
20.07.2023 – 26.07.2023
27.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

sesiune de examene
perioadă de practică
sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

10 zile
3 săptămâni
1 săptămână
5 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

Semestrul II* – (licență, master, anii terminali)
20.02.2023 – 02.04.2023
03.04.2023 – 09.04.2023
10.04.2023 – 16.04.2023

activitate didactică
sesiune de examene
activitate didactică

6 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 28.05.2022

vacanța de Paște
activitate didactică

1 săptămână
5 săptămâni

29.05.2023 – 04.06.2023

sesiune de examene

1 săptămână

05.06.2023 – 11.06.2023

sesiune de restanțe

1 săptămână

12.06.2023 – 25.06.2023
26.06.2023 – 05.07.2023

pregătirea lucrării de licență,
disertație
examene licență, disertație

2 săptămâni
10 zile

*Notă: Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului total de ore didactice
pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo unde structura planului de învățământ
și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul de licență/disertație se poate face și după sesiunea de
restanțe.
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Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE INGINERIE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 23.12.2022

activitate didactică

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 16.04.2023

activitate didactică

8 săptămâni

17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

vacanța de Paște
activitate didactică

1 săptămână
6 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

26.06.2023 – 16.07.2023
17.07.2023 – 23.07.2023
24.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

perioadă de practică
sesiune de restanțe*
vacanță
sesiune de reexaminări**
vacanță

3 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

* În aceasta sesiune se sustin si reexaminarile pentru marirea notei
** Maximum două discipline din semestrele I, sau II

Semestrul II*** (licență, anii terminali)
20.02.2023 – 16.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 07.05.2023
08.05.2023 – 28.05.2023
29.05.2023 – 04.06.2023
05.06.2023 – 11.06.2023
12.06.2023 – 25.06.2023
26.06.2023 – 09.07.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

sesiune de examene,
3 săptămâni
refacere credite*
sesiune de restanțe,
1 săptămână
mărire notă, refacere
credite*
sesiune de reexaminari** 1 săptămână
pregătirea examenului de 2 săptămâni
licență
examen de licență
2 săptămâni

* Refacere credite la disciplinele aferente semestrului al II-lea al anilor I-III de studiu;
** Maximum două discipline din semestrele I sau II, anii de studiu I-IV
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Semestrul II*** (master, anii terminali)
20.02.2023 – 16.04.2023
17.04.2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 07.05.2023
08.05.2023 – 28.05.2023
29.05.2023 – 04.06.2023
05.06.2023 – 11.06.2023
12.06.2023 – 25.06.2023
26.06.2023 – 23.07.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene,
refacere credite*
sesiune de restanțe,
mărire notă, refacere
credite*
sesiune de reexaminari**

8 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

pregătirea examenului de 2 săptămâni
disertație
examen de disertație
4 săptămâni

* Refacere credite la disciplinele aferente semestrului al II-lea al anului I de studiu;
** Maximum două discipline din semestrele I sau II, anii de studiu I-II
***Notă: Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului
total de ore didactice pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo
unde structura planului de învățământ și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul
de licență/disertație se poate face și după sesiunea de restanțe.
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Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 13.11.2022
14.11.2022 – 23.11.2022
24.11.2022 – 27.11.2022
28.11.2022 – 23.12.2022
24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 29.01.2023
30.01.2023 – 08.02.2023
09.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.20231

activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
activitate didactică
vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

7 săptămâni - M1
10 zile - SM1
4 zile
4 săptămâni – M2 (2.12.2022 - vacanță)
2 săptămâni
3 săptămâni - M2
10 zile - SM2
4 zile
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 09.04.20232
10.04. 2023 – 13.04.2023

activitate didactică
sesiune de examene

7 săptămâni – M3
4 zile – SM4

14.04. 2023 – 23.04.2023

vacanța de Paște

1 săptămână

24.04. 2023 – 30.04.2023
01.05.2023 – 18.06.2023
19.06.2023 – 28.06.2023
29.06.2023 – 05.07.2023
10.07.2023 – 30.07.2023
31.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

sesiune de examene
activitate didactică
sesiune de examene
sesiune de restanțe
perioadă de practică
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

7 zile – SM4
7 săptămâni – M4
10 zile – SM4
1 săptămână
3 săptămâni (unde este cazul)
5 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

Semestrul II* – (licență, master, anii terminali)
20.02.2023 – 02.04.20232
03.04.2023 – 09.04.2023
10.04.2023 – 13.04.2023
14.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 28.05.2022
29.05.2023 – 04.06.2023
05.06.2023 – 11.06.2023
12.06.2023 – 25.06.2023
26.06.2023 – 02.07.2023

activitate didactică
sesiune de examene
activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
sesiune de restanțe
pregătirea lucrării de
licență, disertație
examene licență, disertație

6 săptămâni – M3
7 zile – SM3
1 săptămână – M4
1 săptămână
5 săptămâni – M4
7 zile – SM4
1 săptămână
2 săptămâni
1 săptămână

*Notă: Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului total de ore didactice
pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo unde structura planului de învățământ
și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul de licență/disertație se poate face și după sesiunea de
restanțe.

Legendă:
M 1/2/3/4 = Modul 1/2/3/4;
SM 1/2/3/4 = Sesiune Modul 1/2/3/4.
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Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE MEDICINĂ
Semestrul I (Medicină an I-III, Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și
Farmacie - ani intermediari, Master)
26.09.2022 – 23.12.2022

activitate didactică

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.20231

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

26.09.2022 – 13.11.2022
14.11.2022 – 23.11. 2022
24.11 2022 – 27.11.2022
28.11.2022 – 23.12.2022

activitate didactică
sesiune examene
vacanță
activitate didactică

7 săptămâni
1 ½ săptămâni
4 zile
4 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 29.01.2023
30.01.2023 – 08.02.2023

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene

2 săptămâni
3 săptămâni
1 ½ săptămâni

Semestrul I (Medicină an IV-VI)

09.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

vacanță
sesiune de restanțe
examen
licență/disertație

4 zile
1 săptămână

Semestrul II (Medicină an I-III, Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și

Farmacie - ani intermediari)
20.02.2023 – 16.04.20232
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

26.06.2023 – 03.09.2023

04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023-20.09.2023
21.09.2023 – 22.09.2023
23.09.2023 - 24.09.2023

perioadă de practică* și 4 săptămâni și 5 săptămâni de vacanță (Med, MD, AMG,
vacanță
TD, FAR an IV)
2 săptămâni și 7 săptămâni de vacanță (FAR anii I-III)
sesiune de restanțe și
măriri
vacanță

1 săptămână
10 zile

sesiune de reexaminări cu 2 zile
aprobarea CF
vacanță
2 zile

* examenul de finalizare a practicii de vară se va susține în prima zi din sesiunea de restanțe și măriri (04.09.2022)
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Semestrul II (Medicină an IV-V)
20.02.2023 – 09.04.2023
10.04.2023 – 19.04.2023
20.04.2023 – 30.04.2023
01.05.2023 – 18.06.2023
19.06.2023 – 28.06.2023
29.06.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 - 20.09.2023
21.09.2023 – 22.09.2023
23.09.2023 - 24.09.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
sesiune de examene
activitate didactică

7 săptămâni
1 ½ săptămâni
1 ½ săptămâni
– săptămâni
zi liberă)
7

sesiune de examene

1 ½ săptămâni
4 săptămâni și 5 săptămâni de vacanță

perioadă de practică* și
vacanță
sesiune de restanțe și măriri

vacanță

1 săptămână
10 zile

sesiune de reexaminări cu 2 zile
aprobarea CF
vacanță

2 zile

* examenul de finalizare a practicii de vară se va susține în prima zi din sesiunea de restanțe și măriri (04.09.2022)

Semestrul II

(Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și Farmacie, Master)
ani terminali
20.02.2023 – 16.04.20232
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
7 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

26.06.2023 – 02.07.2023

sesiune de restanțe și
măriri
pregătirea examenului
de licență/disertație*

1 săptămână

sesiune de reexaminări
cu aprobarea CF

4 zile

03.07.2023 – 31.08.2023
01.09.2023 – 04.09.2023
05.09.2023 – 08.09.2023

elaborare lucrare licență si vacanță, Practica de
specialitate Farmacie an V

susținerea examenului de 4 zile
licență/disertație

* La specializarea Farmacie anul V, practica de specialitate se desfășoară pe parcursul a 26 săptămâni, începând cu semestrul II al anului universitar
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Semestrul II (Medicină an VI)
20.02.2023 – 09.04.2023
10.04.2023 – 19.04.2023

activitate didactică
vacanța de Paște

7 săptămâni
1 ½ săptămână

20.04.2023 – 30.04.2023
01.05.2023 – 18.06.2023

sesiune de examene
activitate didactică

1 ½ săptămâni
– săptămâni
zi liberă)
7

19.06.2023 – 28.06.2023
29.06.2023 – 05.07.2023
06.07.2023 – 31.08.2023
01.09.2023 – 04.09.2023
05.09.2023 – 08.09.2023
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sesiune de examene
sesiune de restanțe și
măriri
pregătirea examenului de
licență
sesiune de reexaminări cu
aprobarea CF
susținerea examenului de
licență

1 ½ săptămâni
1 săptămână
elaborare lucrare licență si vacanță
4 zile
4 zile
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Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 23.12.2022

activitate didactică

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.20231

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 16.04.20232
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

26.06.2023 – 16.07.2023
17.07.2023 – 23.07.2023
24.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

perioadă de practică
sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

3 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

Semestrul II* – (licență, master, anii terminali)
20.02.2023 – 16.04.20232
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 07.05.2023
08.05.2023 – 21.05.2023
22.05.2023 – 04.06.2023
05.06.2023 – 11.06.2023
25.06.2023 – 30.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
sesiune de examene
pregătirea examenului
de licență/disertație
sesiune de restanțe

8 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni
2 săptămâni
2 săptămâni

examene de licență
disertație

1 săptămână

1 săptămână

*Desfășurarea activităților didactice din ultimul semestru, într-un alt format decât cel de 14 săptămâni, se face cu asigurarea numărului total de
ore didactice pentru întreg ciclul de studii și a numărului de credite pentru fiecare semestru și pe total ciclu de studii universitare. Acolo unde
structura planului de învățământ și numărul de ore alocat pregătirii examenului de licență/disertație o permit, pregătirea pentru examenul de
licență/disertație se poate face și după sesiunea de restanțe.

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
www.ulbsibiu.ro

Tel.: +40 269 21.10.83
Fax: +40 269 21.02.98
E-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe de Studii

Structura anului universitar 2022-2023
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Semestrul I (licență, master, intermediari și anii terminali)
26.09.2022 – 23.12.2022

activitate didactică

13 săptămâni (2.12.2022 - vacanță)

24.12 2022 – 08.01.2023
09.01.2023 – 15.01.2023
16.01.2023 – 05.02.2023
06.02.2023 – 12.02.2023
13.02.2023 – 19.02.20231

vacanță
activitate didactică
sesiune de examene
vacanță
sesiune de restanțe

2 săptămâni
1 săptămână
3 săptămâni
1 săptămână
1 săptămână

Semestrul II (licență, master, anii intermediari)
20.02.2023 – 16.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 04.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică

8 săptămâni
1 săptămână
6 săptămâni

05.06.2023 – 25.06.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

26.06.2023 – 02.07.2023
03.07.2023 – 03.09.2023
04.09.2023 – 10.09.2023
11.09.2023 – 24.09.2023

sesiune de restanțe
vacanță
sesiune de reexaminări
vacanță

1 săptămână
9 săptămâni
1 săptămână
2 săptămâni

Semestrul II – (licență, master, anii terminali)
8 săptămâni
1 săptămână
4 săptămâni
2 săptămâni

05.06.2023 – 18.06.2023

activitate didactică
vacanța de Paște
activitate didactică
pregătirea examenului de
licență/disertație
sesiune de examene

19.06.2023 – 25.06.2023
05.07.2023 – 09.07.2023

sesiune de restanțe, reexaminări
examene de licență disertație

1 săptămână
5 zile

20.02.2023 – 16.04.2023
17.04. 2023 – 23.04.2023
24.04.2023 – 21.05.2023
22.05.2023 – 04.06.2023

reexaminări
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