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Calendar Examene Finalizare Studii 2021 

 Calendarul examenului de licență din sesiunea iumie - iulie 2021 la programele de 
studiu: Biochimie tehnologică, Chimie, Chimie farmaceutică, Chimia mediului, Fizică 
informatică, Fizică medicală, Matematică, Matematică informatică, Geografie, 
Geografia turismului este următorul: 
 29 iunie 2021 – proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate 
– examen scris; 
 1 iulie 2021 – proba 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență – oral. 
  

Calendarul examenului de licență din sesiunea iumie - iulie 2021 la programul de 
studiu: Informatică este următorul: 
 29 iunie 2021 – proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate 
– examen scris; 
 1 – 4 iulie 2021 – proba 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență – oral. 
 

Calendarul examenului de licență din sesiunea septembrie 2021 la programele de 
studiu: Biochimie tehnologică, Chimie, Chimie farmaceutică, Chimia mediului, Fizică 
informatică, Fizică medicală, Matematică, Matematică informatică, Geografie, 
Geografia turismului este următorul: 
 14 septembrie 2021 – proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate – examen scris; 
 16 septembrie 2021 – proba 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență – 
oral. 
 

Calendarul examenului de licență din sesiunea septembrie 2021 la programul de 
studiu: Informatică este următorul: 
 14 septembrie 2021 – proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate – examen scris; 
 16 – 19 septembrie 2021 – proba 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență – 
oral. 
 

Calendarul examenului de disertație din sesiunea iumie - iulie 2021 la programele 
de studiu: Matematici aplicate, Chimia compuşilor biologic activi, Turism și dezvoltare 
durabilă, Calitatea mediului, Fizică apliată/Applied Physics, Fizică teoretică/Teoretical 
Physics,  Metode și modele în inteligența artificială, Tehnici avansate pentru prelucrarea 
informaţiei/Advanced Techniques for Information Processing este următorul: 
 30 iunie 2021 - Prezentarea şi susţinerea disertaţiei - oral 
 



  

Calendarul examenului de disertație din sesiunea septembrie 2021 la programele 
de studiu: Matematici aplicate, Chimia compuşilor biologic activi, Turism și dezvoltare 
durabilă, Calitatea mediului, Fizică apliată/Applied Physics, Fizică teoretică/Teoretical 
Physics,  Metode și modele în inteligența artificială, Tehnici avansate pentru prelucrarea 
informaţiei/Advanced Techniques for Information Processing este următorul: 
 15 septembrie 2021 - prezentarea şi susţinerea disertaţiei - oral 
 

DECAN 

Conf. dr. Cristian Tigae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


