STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022
Studii universitare de Licenţă, Master, Doctorat
SEMESTRUL I - Anii I, II, III
27 septembrie 2021 – Festivitatea deschiderii noului an universitar 27 septembrie – 19 decembrie 2021
12 săptămâni
Activitate didactică
20 decembrie 2021 – 02 ianuarie 2022
2 săptămâni
Vacanţă
03 ianuarie – 16 ianuarie 2022
2 săptămâni
Activitate didactică
17 ianuarie – 06 februarie 2022
3 săptămâni
Sesiune de examene
07 – 20 februarie 2022
2 săptămâni
Vacanţă
1 săptămâni
1 săptămână: evaluare pentru reexaminări în vederea
07 – 13 februarie 2022
promovării / măririi notei
2 săptămâni
Sesiune de examene pentru finalizarea studiilor.
14 – 27 februarie 2022
Informaţii suplimentare vor fi afişate în timp util.
SEMESTRUL al II-lea - Anii I şi II
21 februarie – 21 aprilie 2022
9 săptămâni
22 aprilie – 01 mai 2022
1 săptămână
02 mai – 05 iunie 2022
5 săptămâni
06 - 26 iunie 2022
3 săptămâni
27 iunie – 03 iulie 2022
1 săptămână

04 – 17 iulie 2022

2 săptămâni

18 iulie – 30 septembrie 2022

Activitate didactică
Vacanţă
Activitate didactică
Sesiune de examene
Reexaminări în vederea promovării / măririi notei
Practică de specialitate la studii de licenţă.
Studenţii se vor înscrie în perioada 16 – 20 mai 2022 la un cadru
didactic de la Facultatea de Istorie şi vor trimite opţiunea pe mail,
în perioada 25 - 27 mai 2022, orele 10.00 – 12.00, astfel:
studenţii de la IF la adresa de mail: maria.nistor@uaic.ro;
studenţii de la ID la adresa de mail: c.goncescu@yahoo.com.
Practica de specialitate este condiţie de promovare a anului de
studiu.
Vacanţă

SEMESTRUL al II-lea - pentru anii terminali
9 săptămâni
Activitate didactică
1 săptămână
Vacanţă
3 săptămâni
Activitate didactică
3 săptămâni
Sesiune de examene
2 săptămâni
Definitivarea lucrării de licenţă/ disertaţie
1 săptămână
Reexaminări în vederea promovării / măririi notei
1 săptămână
Susţinerea examenelor de finalizare a studiilor.
27 iunie – 03 iulie 2022
Informaţii suplimentare vor fi afişate în timp util.
29 august - 11 septembrie 2022, va fi organizată o sesiune specială de evaluare (examinări, reexaminări, măriri) şi o
sesiune specială de finalizare a studiilor
* Pentru studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă: perioada pentru activităţile tutoriale va fi
stabilită şi afişată în timp util, în funcţie de sălile / cabinetele disponibile, la afişierul facultăţii / site-ul facultăţii:
http://history.uaic.ro .
Studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă vor putea urma şi promova modulul psihopedagogic
(DPPD), nivelul 1, numai după finalizarea celor 3 ani ai studiilor de licenţă. Aceste cursuri se pot urma la
Departamentul DPPD al UAIC (corp „D”, parter) şi numai în specializarea absolvită prin diploma de licenţă.

21 februarie – 21 aprilie 2022
22 aprilie – 01 mai 2022
02 – 22 mai 2022
23 mai - 12 iunie 2022
06 - 19 iunie 2022
20 – 26 iunie 2022
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