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HOTĂRÂREA 

Nr. 2063 din 06.05.2020 

 

 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data 

de 06.05.2020, în conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 73 alin. 1 din Carta 

Universitară și prevederile art.123, art. 213 alin.2 din LEN nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Senatului USAMVBT – R069,  

Având în vedere art.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

1966/30.04.2020, emite prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019/2020 pentru 

ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ Cu frecvenţă, conform 

anexei 1. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe 

pagina de internet a universității. 

 

 

   Preşedinte Senat,                                            Secretar Senat, 

     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                  Dr.ing. Diana Popa                                               

       

 

 Cancelar General, 

        Prof.univ.dr. Gheorghe David  
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Anexa 1 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020  

pentru ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ Cu Frecvenţă 
SEMESTRUL  I 

01.10.2019 – 20.12.2019 activitate didactică 12 săptămâni 

23.12.2019 – 12.01.2020 vacanţă de iarnă   3 săptămâni  

13.01.2020 – 26.01.2020 activitate didactică 2 săptămâni 

27.01.2020 – 16.02.2020 sesiune de examene 3 săptămâni 

17.02.2020 – 23.02.2020 sesiune de restanțe 1 săptămână 

SEMESTRUL II 

24.02.2020 – 14.06.2020 activitate didactică 14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă 

de Paşti 

15.06.2020 - 05.07.2020 sesiune de examene  3 săptămâni 

06.07.2020 – 02.08.2020 practică mobilă 3 - 4 săptămâni 

03.08.2020 – 30.09.2020 vacanţă de vară  

07.09.2020 – 13.09.2020 sesiune examene restante toamnă  1 săptămână 

14.09.2020 - 20.09.2020 sesiune reexaminări și măriri de note 1 săptămână 

21.09.2020 – 23.09.2020 examen de licenţă/dizertaţie  

  Pentru studenții din anii terminali structura semestrului II va fi următoarea: 

24.02.2020 – 14.06.2020 activitate didactică 14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă 

de Paşti 

15.06.2020 - 05.07.2020 sesiune de examene  3 săptămâni 

06.07.2020 – 19.07.2020  Practică întocmire proiect de 

diplomă/lucrare de licență 

2 săptămâni 

20.07.2020-26.07.2020 licență  

Avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 30.04.2020 şi aprobat în şedinţa Senatului 

universitar din data de 06.05.2020. 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020 

Pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ IFR/ID şi master 
SEMESTRUL  I 

01.10.2019 – 20.12.2019 activitate didactică 12 săptămâni 

23.12.2019 – 12.01.2020 vacanţă de iarnă   3 săptămâni  

13.01.2020 – 26.01.2020 activitate didactică 2 săptămâni 

27.01.2020 – 23.02.2020 sesiune de examene 4 săptămâni 

SEMESTRUL II 

24.02.2020 – 07.06.2020 activitate didactică 14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă 

de Paşti 

08.06.2020 - 28.06.2020 sesiune de examene  3 săptămâni 

29.06.2020 – 26.07.2020 practică mobilă 3 - 4 săptămâni 

27.07.2020 – 30.09.2020 vacanţă de vară  

07.09.2020 – 13.09.2020 sesiune examene restante toamnă  1 săptămână 

14.09.2020 - 20.09.2020 sesiune reexaminări și măriri de note 1 săptămână 

21.09.2020 – 23.09.2020 examen de licenţă/dizertaţie  

  Pentru studenții din anii terminali structura semestrului II va fi următoarea: 

24.02.2020 – 07.06.2020 activitate didactică 14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă 

de Paşti 

08.06.2020 - 28.06.2020 sesiune de examene  3 săptămâni 

29.06.2020 – 12.07.2020  Practică întocmire proiect de 

diplomă/lucrare de licență 

2 săptămâni 

27.07.2020-31.07.2020 Susținere examen disertație  

Avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 05.05.2020 şi aprobat în şedinţa Senatului 

universitar din data de 06.05.2020.   


