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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022
Ciclurile de studii universitare de licență, masterat și doctorat, cu
excepția anilor terminali
Perioada
20.09.2021-26.09.2021
27.09.2021

27.09.2021-17.12.2021

Activitatea
Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”
Festivitatea de deschidere a anului universitar &
Univibes

Începerea anului universitar. Activitate didactică
(Semestrul I)

03.01.2022-14.01.2022

Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre
didactice
Activitate didactică (Semestrul I)

15.01.2022-06.02.2022

Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I)

18.12.2021-02.01.2022

07.02.2022-13.02.2022

14.02.2022-20.02.2022

21.02.2022-21.04.2022

Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre
didactice
Sesiunea B-I (aferentă Semestrului I);
Măriri de note
(gratuite)
Examene de finalizare de studii – licență și
disertație (opțional, la decizia facultăților, în
măsura în care există cereri)
Activitate didactică (Semestrul II)

Durata
7 zile
1 zi
12 săptămâni
(30 noiembrie 2021 – Sfântul Andrei
– zi liberă/sărbătoare legală;
1 decembrie 2021 – Ziua Națională a
României – zi liberă/sărbătoare
legală)
2 săptămâni (CO: 10 zile)
2 săptămâni
3 săptămâni – 22 de zile
(24 ianuarie 2022 - Ziua Unirii - zi
liberă/sărbătoare legală)
1 săptămână (CO: 5 zile)

1 săptămână – 7 zile

9 săptămâni

Website: http://www.uvt.ro/
Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310)
Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro
Website: www.uvt.ro
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Perioada

Activitatea

22.04.2022-01.05.2022

Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre
didactice

02.05.2022-03.06.2022

Activitate didactică (Semestrul II)

04.06.2022-26.06.2022

Sesiunea A-II (aferentă Semestrului II)

27.06.2022-03.07.2022

04.07.2022-29.07.2022
11.07.2022-31.08.2022

Vacanță studenți
Sesiunea B-II (aferentă semestrului II);
Măriri de note
(gratuite)
Admitere licență, masterat – sesiunea iulie 2022
Vacanță studenți

30.07.2022-31.08.2022

Concediu odihnă cadre didactice

04.07.2022-10.07.2022

01.09.2022-07.09.2022
01.09.2022-18.09.2022
01.09.2022-18.09.2022
03.10.2022

Durata
1 săptămână
(CO: 3 zile;
22 aprilie 2022 – Vinerea Mare – zi
liberă/sărbătoare legală;
25 aprilie 2022 – a doua zi de Paște zi liberă/sărbătoare legală;
26 aprilie 2022 – a treia zi de Paște –
zi liberă conform Contractului
colectiv de muncă la nivelul
învățământului superior)
5 săptămâni (1 iunie – zi
liberă/sărbătoare legală)
3 săptămâni – 21 de zile
(12-13 iunie 2022 – prima și a doua
zi de Rusalii - zile libere/sărbătoare
legală)
1 săptămână
1 săptămână – 7 zile
4 săptămâni
7,5 săptămâni
4,5 săptămâni
(CO: 22 de zile;
15 august 2022 – Adormirea Maicii
Domnului – zi liberă/sărbătoare
legală)

Sesiunea C (cu taxă, aferentă semestrelor I și II);
1 săptămână – 7 zile
Măriri de note (gratuite)
Admitere licență, masterat – sesiunea
2 săptămâni
septembrie 2022
Admitere doctorat
2 săptămâni
Începerea anului universitar 2022-2023

Perioada de acordare a burselor pentru anul universitar 2021-2022 este 1 octombrie 202130 septembrie 2022.
Examenele restante din anii anteriori se pot susține în oricare sesiune de examene
(corespunzătoare semestrului în care s-a desfășurat disciplina respectivă), cu condițiile achitării
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taxelor de reexaminare sau recontractare, după caz, și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în fișa
disciplinei de către studenți.
În sesiunea C, examenele aferente semestrului I se programează în prima parte a zilei
(interval orar 08:00-13:00), iar examenele aferente semestrului al II-lea se programează dupăamiaza (interval orar 15:00-20:00).
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022
Ciclurile de studii universitare de licență și masterat – anul terminal.
Anul pregătitor de limba română
Perioada
20.09.2021-26.09.2021
27.09.2021

Activitatea
Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”
Festivitatea de deschidere a anului universitar &
Univibes

27.09.2021-17.12.2021

Începerea anului universitar. Activitate didactică
(Semestrul I)

18.12.2021-02.01.2022
03.01.2022-14.01.2022

Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre didactice
Activitate didactică (Semestrul I)

15.01.2022-06.02.2022

Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I)

07.02.2022-13.02.2022

Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre didactice
Sesiunea B-I (aferentă Semestrului I);
Măriri de note
(gratuite)
Examene de finalizare de studii – licență și
disertație (opțional, la decizia facultăților, în
măsura în care există cereri)
Activitate didactică (Semestrul II)

14.02.2022-20.02.2022

21.02.2022-21.04.2022

Durata
7 zile
1 zi
12 săptămâni
(30 noiembrie 2021 – Sfântul
Andrei – zi liberă/sărbătoare
legală;
1 decembrie 2021 – Ziua
Națională a României – zi
liberă/sărbătoare legală)
2 săptămâni (CO: 10 zile)
2 săptămâni
3 săptămâni – 22 de zile
(24 ianuarie 2022 - Ziua Unirii - zi
liberă/sărbătoare legală)
1 săptămână (CO: 5 zile)

1 săptămână – 7 zile

9 săptămâni
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Perioada

Activitatea

22.04.2022-01.05.2022

Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre didactice

02.05.2022-03.06.2022

Activitate didactică (Semestrul II)

04.06.2022-26.06.2022

Sesiunea A-II (aferentă Semestrului II)

16.07.2022
04.07.2022-29.07.2022
11.07.2022-31.08.2022

Sesiunea B-II (aferentă Semestrului II);
Măriri de note
(gratuite)
Examene de finalizare de studii – licență și
disertație. Examen final an pregătitor
Ceremonia de absolvire UVT
Admitere licență, masterat – sesiunea iulie 2022
Vacanță studenți

30.07.2022-31.08.2022

Concediu odihnă cadre didactice

27.06.2022-03.07.2022

06.07.2022-15.07.2022

01.09.2022-07.09.2022
08.09.2022-12.09.2022
01.09.2022-18.09.2022
01.09.2022-18.09.2022

Sesiunea C (cu taxă, aferentă semestrelor I și II);
Măriri de note (gratuite)
Examene de finalizare de studii – licență și
disertație. Examen final an pregătitor
Admitere licență, masterat – sesiunea septembrie
2022
Admitere doctorat

Durata
1 săptămână
(CO: 3 zile;
22 aprilie 2022 – Vinerea Mare –
zi liberă/sărbătoare legală;
25 aprilie 2022 – a doua zi de
Paște - zi liberă/sărbătoare
legală;
26 aprilie 2022 – a treia zi de
Paște – zi liberă conform
Contractului colectiv de muncă la
nivelul învățământului superior)
5 săptămâni (1 iunie – zi
liberă/sărbătoare legală)
3 săptămâni – 21 de zile
(12-13 iunie 2022 – prima și a
doua zi de Rusalii - zile
libere/sărbătoare legală)
1 săptămână – 7 zile

1,5 săptămâni
1 zi
4 săptămâni
7,5 săptămâni
4,5 săptămâni
(CO: 22 de zile;
15 august 2022 – Adormirea
Maicii Domnului – zi
liberă/sărbătoare legală)
1 săptămână – 7 zile
5 zile
2 săptămâni
2 săptămâni
Website: http://www.uvt.ro/

Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310)
Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro
Website: www.uvt.ro

MIN IS T E RU L E D U CA Ț IE I

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Perioada
03.10.2022

Activitatea
Începerea anului universitar 2022-2023

Durata

Activitățile didactice din semestrul al II-lea pentru anii terminali ai ciclurilor de studii
universitare de licență și masterat se vor programa în orar pe durata a 14 săptămâni, dar vor fi
programate în doar 3 zile/săptămână, celelalte 2 zile fiind dedicate elaborării lucrărilor de
finalizare a studiilor. Excepții de la această prevedere:
- Facultatea de Muzică și Teatru, respectiv Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
(programele de studii universitare din domeniile de Filologie), unde activitățile pot fi programate
în 4 zile/săptămână;
- Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – unde
activitățile didactice din semestrul al II-lea pentru anii terminali ai ciclurilor de studii universitare
de licență și masterat se vor programa pe o durată de 12 săptămâni, urmate de 2 săptămâni
alocate exclusiv elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor (sesiunile de examene se vor
desfășura conform programării din prezenta structură a anului universitar).
Examenele restante din anii anteriori se pot susține în oricare sesiune de examene
(corespunzătoare semestrului în care s-a desfășurat disciplina respectivă), cu condițiile achitării
taxelor de reexaminare sau recontractare, după caz, și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în fișa
disciplinei de către studenți.
În sesiunea C, examenele aferente semestrului I se programează în prima parte a zilei
(interval orar 08:00-13:00), iar examenele aferente semestrului al II-lea se programează dupăamiaza (interval orar 15:00-20:00).

Prorector responsabil cu strategia academică și relația cu studenții
Conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu
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