
Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” 

Structura anului universitar 2021-2022 
 

 SEMESTRUL I – studii de licenţă (toţi anii) 

Perioada Activitate Durata 

04.10.2021-31.10.2021 Activitate didactică 4 săptămâni 

01.11.2021-14.11.2021 Vacanță  2 săptămâni 

15.11.2021-19.12.2021 Activitate didactică 5 săptămâni 

20.12.2021-16.01.2022 Vacanţa de iarnă 4 săptămâni 

17.01.2022-20.02.2022 
Activitate didactică 

(07.02 -20.02.2022 presesiune - 2 săptămâni) 
5 săptămâni 

21.02.2022-13.03.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni 

 

 SEMESTRUL II – studii de licenţă anii I,II şi III 

Perioada Activitate Durata 

14.03.2022-17.04.2022 

Activitate didactică 

(28.03 -10.04.2022 –  

2 săptămâni - sesiune de restanţe pentru 

examenele aferente semestrului I) 

5 săptămâni  

18.04.2022-24.04.2022 Vacanţă de paşti 1 săptămână 

25.05.2022-26.06.2022 
Activitate didactică 

(13.06-26.06.2022 presesiune - 2 săptămâni) 
9 săptămâni  

27.06.2022-17.07.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni  

18.07.2022-31.07.2022 Sesiune de restanţe aferente semestrului II 2 săptămâni 

01.08.2022-07.08.2022 
Reexaminări pentru toate examenele 

restante şi măriri de notă 
1 săptămână 

18.07.2022-31.07.2022 Perioada de practică  

2 săptămâni – pentru anii de 

studiu care au prevăzută 

practică 

08.08.2022-02.10.2022 Vacanţă 8 săptămâni 

 

 SEMESTRUL II – studii de licenţă – anul IV 

Perioada Activitate Durata 

14.03.2022-17.04.2022 

Activitate didactică 

(28.03 -10.04.2022 sesiune de restanţe 

pentru examenele aferente semestrului I - 2 

săptămâni) 

5 săptămâni  

18.04.2022-24.04.2022 Vacanţă de Paşti 1 săptămână 

25.04.2022-29.05.2022 
Activitate didactică 

(16.05-29.05.2022 presesiune - 2 săptămâni) 
5 săptămâni (10 săptămâni se va 

comasa activitatea din 14 săptămâni) 

30.05.2022-12.06.2022 Sesiune de examene 2 săptămâni  

13.06.2022-26.06.2022 
Sesiune de restanţe pentru examenele 

aferente semestrului II 
2 săptămâni  

27.06.2022-03.07.2022 
Sesiune de reexaminări pentru toate 

examenele restante, măriri de note 
1 săptămână 

04.07.2022-10.07.2022 Înscriere examen de licenţă 1 săptămână 

11.07.2022–17.07.2022 Sesiune examen de licenţă 1 săptămână 

 

 

 

 

 

 



 SEMESTRUL I – studii de master (anul I şi II) 

  

Perioada Activitate Durata 

04.10.2021-31.10.2021 Activitate didactică 4 săptămâni 

01.11.2021-14.11.2021 Vacanță  2 săptămâni 

15.11.2021-19.12.2021 Activitate didactică 5 săptămâni 

20.12.2021-16.01.2022 Vacanţa de iarnă 4 săptămâni 

17.01.2022-20.02.2022 
Activitate didactică 

(07.02 -20.02.2022 presesiune - 2 săptămâni) 
5 săptămâni 

21.02.2022-13.03.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni 

 

 SEMESTRUL II – studii de licenţă anii I,II şi III 

Perioada Activitate Durata 

14.03.2022-17.04.2022 

Activitate didactică 

(28.03 -10.04.2022 –  

2 săptămâni - sesiune de restanţe pentru 

examenele aferente semestrului I) 

5 săptămâni  

18.04.2022-24.04.2022 Vacanţă de paşti 1 săptămână 

25.05.2022-26.06.2022 
Activitate didactică 

(13.06-26.06.2022 presesiune - 2 săptămâni) 
9 săptămâni  

27.06.2022-17.07.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni  

18.07.2022-31.07.2022 Sesiune de restanţe aferente semestrului II 2 săptămâni 

01.08.2022-07.08.2022 
Reexaminări pentru toate examenele 

restante şi măriri de notă 
1 săptămână 

18.07.2022-31.07.2022 Perioada de practică  

2 săptămâni – pentru anii de 

studiu care au prevăzută 

practică 

08.08.2022-02.10.2022 Vacanţă 8 săptămâni 

 

 

SEMESTRUL II – studii de master (anul II) 

Perioada Activitate Durata 

14.03.2022-17.04.2022 

Activitate didactică 

(28.03 -10.04.2022 sesiune de restanţe 

pentru examenele aferente semestrului I - 2 

săptămâni) 

5 săptămâni  

18.04.2022-24.04.2022 Vacanţă de Paşti 1 săptămână 

25.04.2022-29.05.2022 
Activitate didactică 

(16.05-29.05.2022 presesiune - 2 săptămâni) 
5 săptămâni (10 săptămâni se va 

comasa activitatea din 14 săptămâni) 

30.05.2022-12.06.2022 Sesiune de examene 2 săptămâni  

13.06.2022-26.06.2022 
Sesiune de restanţe pentru examenele 

aferente semestrului II 
2 săptămâni  

27.06.2022-03.07.2022 
Sesiune de reexaminări pentru toate 

examenele restante, măriri de note 
1 săptămână 

04.07.2022-10.07.2022 Înscriere examen de disertație 1 săptămână 

11.07.2022–17.07.2022 Sesiune examen de disertație 1 săptămână 

 

Notă – Activităţile prevăzute în structura anului universitar se suspendă în zilele în care sunt sărbători 

legale şi religioase. 

 

  Decan,       Director de departament, 

 

   Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja                       Pr.conf.univ.dr. Caius Cuţaru 


