
                     
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAME DE MASTER: 
              
       Dreptul afacerilor 

Carieră judiciară  
Drept privat  
Dreptul Uniunii Europene 
Drept internaţional public 
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale 
Ştiinţe penale 

 
 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2011 - 2012 
MASTER 

 
 
 
Semestrul I  14 săptămâni activitate didactică 
   2 săptămâni vacanţă de iarnă 
   3 săptămâni sesiune de examene 
   1 săptămână vacanţă intersemestrială 
 
03.10.2011 – 21.12.2011  Activitate didactică (12 săptămâni) 
22.12.2011 – 04.01.2012  Vacanţă de iarnă (2 săptămâni) 
05.01.2012 – 21.01.2012  Activitate didactică (2 săptămâni) 
22.01.2012 – 12.02.2012  Sesiune  de examene (3 săptămâni) 
13.02.2012 – 19.02.2012  Vacanţă intersemestrială (1 săptămână) 
 
 
Semestrul II  10 săptămâni activitate didactică 
   3 săptămâni sesiune de examene  
   4 săptămâni pregătirea examenului de disertaţie 
   1 săptămână sesiune examene restante 
   1 săptămână sesiune de reexaminare  
   2 săptămâni sesiune de disertaţie 
 
20.02.2012 – 28.04.2012          Activitate didactică (10 săptămâni) 
29.04.2012 – 20.05.2012          Sesiune  de examene (3 săptămâni) 
21.05.2012 – 14.06.2012          Pregătirea examenului de disertaţie (4 săptămâni) 
21.05.2012 – 27.05.2012          Sesiune de examene restante (1 săptămână) 
28.05.2012 – 03.06.2012           Sesiune de reexaminare/(inclusiv măriri de note) (1 săptămână) 
15.06.2012 – 30.06.2012          Sesiune de disertaţie 
 

 
DECAN, 

 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
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STRUCTURA anului universitar 2011 - 2012

MASTER


Semestrul I

14 săptămâni activitate didactică





2 săptămâni vacanţă de iarnă





3 săptămâni sesiune de examene





1 săptămână vacanţă intersemestrială


03.10.2011 – 21.12.2011

Activitate didactică (12 săptămâni)


22.12.2011 – 04.01.2012

Vacanţă de iarnă (2 săptămâni)


05.01.2012 – 21.01.2012

Activitate didactică (2 săptămâni)


22.01.2012 – 12.02.2012

Sesiune  de examene (3 săptămâni)


13.02.2012 – 19.02.2012

Vacanţă intersemestrială (1 săptămână)


Semestrul II

10 săptămâni activitate didactică





3 săptămâni sesiune de examene 





4 săptămâni pregătirea examenului de disertaţie




1 săptămână sesiune examene restante





1 săptămână sesiune de reexaminare 





2 săptămâni sesiune de disertaţie


20.02.2012 – 28.04.2012
         Activitate didactică (10 săptămâni)


29.04.2012 – 20.05.2012
         Sesiune  de examene (3 săptămâni)


21.05.2012 – 14.06.2012
         Pregătirea examenului de disertaţie (4 săptămâni)


21.05.2012 – 27.05.2012
         Sesiune de examene restante (1 săptămână)


28.05.2012 – 03.06.2012
          Sesiune de reexaminare/(inclusiv măriri de note) (1 săptămână)


15.06.2012 – 30.06.2012
         Sesiune de disertaţie


DECAN,


Conf. univ. dr. Flavius A. Baias

