
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extras din Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii
   
Data si ora intalnirii:17.
 
Locul de desfasurare: Corp J, sala J II 5
 
Procent de participare: 10
 
 Ordinea de zi: 
 
 

1)Stabilire perioada de sustinere a 
studiilor, sesiunea februarie 2020
2)Structura anului univeristar

       2)Diverse 
 

Rezumatul sedintei: 
Referitor la punctul 1
Sesiunea de sustinere a examenului de finalizare a studiilor, 
sesiunea februarie 2020:
12.02-14.02.20120 
12.02.2020-proba scrisa licenta
14.02.2020-sustinere proiect de diploma
13.02.2020-sustinere disertatie
 
Referitor la punctul 2
Structura anului univeristar, pentru anii terminali
24.02-17.02.2020-activitate didactica
20.04-26.04.2020-vacanta de Paste
27.04-05.06.2020- activitate didactica
11.05-15.05.2020-sesiune de restante pentru examnele aferente sem I 
si examene creditate
06.06.-21.06.2020-sesiunde colocvii si examene
24.06-26.06.2020-sesiune de restante pentru exa
si creditate 
Perioada de sustinere a examenului de finalizare a studiilor, 
sesiunea iulie 2020:
02.07-07.07.2020 
02.07-proba scrisa licenta
06.07-07.07.2020-sustinere proiect de diploma
03.07.2020-sustinere disertatie
Referitor la punctul 3
 

 S-au adoptat, in CF, documentele necesare pentru intocmirea 
proiectelor de diploma/lucrare de disertatie

 S-a adoptat, in CF, Statul de functii modificat, ca urmare a 
situatiei nou ivite, la Departamentul de de Inginerie civila

 
Prof.dr.ing. Ioan TUNS 

Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii

.12.2019, ora 10.00 

: Corp J, sala J II 5 

100% 

Stabilire perioada de sustinere a examenului de finalizare a 
studiilor, sesiunea februarie 2020 
2)Structura anului univeristar, pentru anii terminali 

 
Referitor la punctul 1: 
Sesiunea de sustinere a examenului de finalizare a studiilor, 

februarie 2020: 

proba scrisa licenta 
sustinere proiect de diploma 
sustinere disertatie  

Referitor la punctul 2 
Structura anului univeristar, pentru anii terminali 

activitate didactica 
vacanta de Paste 
activitate didactica 

sesiune de restante pentru examnele aferente sem I 
si examene creditate 

sesiunde colocvii si examene 
sesiune de restante pentru examnele aferente sem 2 

Perioada de sustinere a examenului de finalizare a studiilor, 
sesiunea iulie 2020: 

proba scrisa licenta 
sustinere proiect de diploma 

sustinere disertatie 
tul 3 

au adoptat, in CF, documentele necesare pentru intocmirea 
proiectelor de diploma/lucrare de disertatie 

a adoptat, in CF, Statul de functii modificat, ca urmare a 
situatiei nou ivite, la Departamentul de de Inginerie civila

Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii 

examenului de finalizare a 

Sesiunea de sustinere a examenului de finalizare a studiilor, 

sesiune de restante pentru examnele aferente sem I 

mnele aferente sem 2 

Perioada de sustinere a examenului de finalizare a studiilor, 

au adoptat, in CF, documentele necesare pentru intocmirea 

a adoptat, in CF, Statul de functii modificat, ca urmare a 
situatiei nou ivite, la Departamentul de de Inginerie civila 


