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Hotărâre

nr. 157/15.11.2021

privind aprobarea structurii anului universitar 2022- 2023

A vând în vedere
Babeş-Bolyai

Hotărârea

Consiliului de

Administraţie

al

Universităţii

nr. 14 110/1.11.2021 privind aprobarea structurii anului universitar

2022-2023,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru curriculum,
În temeiul art. 37 lit. y) din Carta Universităţii,

Senatul Universităţii
reunit în

sedintă

'

'

Babeş-Bolyai,

online la data de 15 noiembrie 2020,
hotărăste:
'

Articol unic. Se

aprobă

structura anului universitar 2022-2023, pentru Liniile de studiu

Română, Maghiară şi Germană,

conform anexei.

Preşedinte

~Fl~> :Streteanu

,(/~~~

Secretar

Anexa la HS nr. 157/15.11.2021

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
2022-2023
- Linia de studiu Română -Aprobată de Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 14110 din 01.11.2021-

SEMESTRUL 1
29.09.2022 - 30.09.2022

pregătirea

03.10.2022 - 23.12.2022

activitate

anului universitar
12 săptămâni (Miercuri, 30.11.2022, Sfântul Andrei şi
Joi, 01.12.2022, Ziua Marii Uniri- zile libere)

didactică

26.12.2022-08.01.2023

vacanţă

09.01.2023 - 20.01.2023

activitate

2 săptămâni

23.01.2023- 12.02.2023

sesiune de examene

3 săptămâni (Marţi, 24.01.2023, Ziua Unirii Principatelor
Române- zi liberă)

13.02.2023- 19.02.2023

vacanţă

1 săptămână

20.02.2023 - 26.02.2023

sesiune de

2 săptămâni

didactică

1 săptămână

restanţe*

SEMESTRUL 11
didactică

7 săptămâni (Vineri, 14.04.2023, Vinerea Mare- zi liberă)

27.02.2023 - 14.04.2023

activitate

17.04.2023 - 23.04.2023

vacanţa

24.04.2023 - 09.06.2023

activitate

12.06.2023 - 02.07.2023

sesiune de examene

3 săptămâni

03 .07.2023 - 09.07.2023

vacanţă

1 săptămână

10.07.2023- 16.07.2023

sesiune de

17.07.2023-28.07.2023

perioada de

31.07.2023-01.10.2023

vacanţă

de

Paşte

didactică

restanţe*
practică**

1 săptămână
7 săptămâni (Luni, 01.05.2023, Ziua Muncii- zi liberă,
Joi, 01.06.2023, Ziua Copilului- zi liberă şi
Luni, 05.06.2023, a 11-a zi de Rusalii- zi liberă)

1 săptămână
unde este cazul (2

săptămâni)

9 săptămâni

SEMESTRUl li -Anii terminali
didactică

27.02.2023 - 14.04.2023

activitate

17.04.2023 - 23.04.2023

vacanţa

24.04.2023- 26.05.2023

activitate

29.05.2023- 11.06.2023

sesiune de examene

12.06.2023 - 18.06.2023

sesiune de

restanţe

pregătirea

examenului

19.06.2023 - 02.07.2023
03.07.2023 - 09.07.2023

de

Paşte

didactică

de licenţă/disertaţie
examen de
licenţă/disertaţie

7 săptămâni (Vineri, 14.04.2023, Vinerea Mare- zi

liberă)

1 săptămână
5 săptămâni (Luni, 01.05.2023, Ziua Muncii- zi liberă)
2 săptămâni (Joi, 01.06.2023, Ziua Copilului -zi liberă şi
Luni, 05.06.2023, a 11-a zi de Rusalii -zi liberă)
1 săptămână
2 săptămâni
1 săptămână

* Sesiunea de restanţe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.
**Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general
de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat (Art.4,
alin .2)- Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în
perioada vacanţelor universitare.

-Aprobată

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
2022-2023
-Liniile de studiu Maghiară şi Germană de Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 14110 din 01.11.2021 -

SEMESTRUL 1
29.09.2022- 30.09.2022

pregătirea

03.10.2022- 23.12.2022

activitate

26.12.2022- 08.01.2023

vacanţă

09.01.2023 - 20.01.2023

activitate

23.01.2023 - 12.02.2023

sesiune de examene

3 săptămâni (Marţi, 24.01.2023, Ziua Unirii Principatelor
Române- zi liberă)

13.02.2023- 19.02.2023

vacanţă

1 săptămână

20.02.2023 - 26.02.2023

sesiune de

anului universitar
12 săptămâni (Miercuri, 30.11.2022, Sfântul Andrei
Joi, 01.12.2022, Ziua Marii Uniri- zile libere)

didactică

şi

2 săptămâni
didactică

2 săptămâni

1 săptămână

restanţe*

SEMESTRUL Il
didactică

27.02.2023-07.04.2023

activitate

10.04.2023 - 16.04.2023

vacanţa

17.04.2023-09.06.2023

activitate

12.06.2023 . 02.07.2023

sesiune de examene

03.07.2023 - 09.07.2023

vacanţă

10.07.2023 - 16.07.2023

sesiune de

17.07.2023- 28.07.2023

perioada de

31.07.2023- 01.10.2023

vacanţă

de

Paşte

didactică

6 săptămâni (Vineri, 07.04.2023, Vinerea Mare- zi liberă)
1 săptămână
8 săptămâni (Luni, 01.05.2023, Ziua Muncii- zi liberă,
Luni, 29.05.2023, a 11-a zi de Rusalii- zi liberă şi
Joi, 01.06 .2023, Ziua Copilului -zi liberă)
3 săptămâni
1 săptămână

restanţe*
practică**

1 săptămână
unde este cazul (2 săptămâni)
9 săptămâni

SEMESTRUL Il- Anii terminali

27.02.2023 - 07.04.2023

activitate

10.04.2023 - 16.04.2023

vacanţa

17.04.2023 - 26.05.2023

activitate

didactică

de

Paşte

didactică

29.05.2023 - 11.06.2023

sesiune de examene

12.06.2023 - 18.06.2023

sesiune de

restanţe

pregătirea

examenului

19.06.2023- 02.07.2023
03.07.2023 - 09.07.2023

de licenţă/disertaţie
examen de
licenţă/disertaţie

6 săptămâni (Vineri, 14.04.2023, Vinerea Mare- zi liberă)
1 săptămână
6 săptămâni (Luni, 01.05.2023, Ziua Muncii -zi

liberă)

2 săptămâni (Luni, 29.05.2023, a 11-a zi de Rusalii- zi liberă
şi Joi, 01.06.2023, Ziua Copilului- zi liberă)
1 săptămână
2 săptămâni
1 săptămână

*Sesiunea de restanţe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.
**Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general
de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat (Art.4,
alin.2)- Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în
perioada vacanţelor universitare.

