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CALENDARUL FINALIZĂRII STUDIILOR UNIVERSITARE 

PENTRU CICLURILE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 

 

Sesiunea Iulie – 2021 

Facultatea de Mecanică – Craiova: 

Desfășurarea examenului de licență se încadrează în perioada:  28.06.2021 – 04.07.2021 

- Înscrierea la examenul de licență – sesiunea iulie 2021:  21.06.2021 –  27.06.2021 

- Analiza proiectelor de licență – sesiunea iulie 2021:   29.06.2021 –  01.07.2021 

- Susținerea examenului de licență pentru specializările Autovehicule Rutiere (AR) și Construcții 
Civile Industriale și Agricole (CCIA):     02.07.2021 – 03.07.2021 

 - Susținerea examenului de licență pentru specializările Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM), 
Ingineria Transporturilor și a Traficului (ITT) și Inginerie  

Economică în domeniul Mecanic (IEM):     03.07.2021  

 
Desfășurarea examenului de disertație se încadrează în perioada:  28.06.2021 – 04.07.2021 

- Înscrierea la examenul de disertație – sesiunea iulie 2021:  21.06.2021 –  28.06.2021 

- Analiza lucrărilor de disertație – sesiunea iulie 2021:   29.06.2021 –  30.06.2021 

- Susținerea lucrărilor de disertație:     02.07.2021  
 

Facultatea de Mecanică – Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin: 

Desfășurarea examenului de licență se încadrează în perioada:  28.06.2021 – 04.07.2021 

- Înscrierea la examenul de licență – sesiunea iulie 2021:  21.06.2021 –  27.06.2021 

- Analiza proiectelor de licență – sesiunea iulie 2021:   29.06.2021 –  01.07.2021 

- Susținerea examenului de licență pentru specializările:  02.07.2021  

 
Desfășurarea examenului de disertație se încadrează în perioada:  28.06.2021 – 04.07.2021 

- Înscrierea la examenul de disertație – sesiunea iulie 2021:  21.06.2021 –  28.06.2021 

- Analiza lucrărilor de disertație – sesiunea iulie 2021:   29.06.2021 –  30.06.2021 

- Susținerea lucrărilor de disertație:     03.07.2021  

 

http://www.mecanica.ucv.ro/


Sesiunea Septembrie – 2021 

Facultatea de Mecanică – Craiova: 

Desfășurarea examenului de licență se încadrează în perioada:   13.09.2021 – 09.09.2021 

- Înscrierea la examenul de licență – sesiunea septembrie 2021:  09.09.2021 –  10.09.2021 

- Analiza proiectelor de licență – sesiunea septembrie 2021:   11.09.2021 

- Susținerea examenului de licență pentru specializările:   13.09.2021 

 
Desfășurarea examenului de disertație se încadrează în perioada:   13.09.2021 – 19.09.2021 

- Înscrierea la examenul de disertație – sesiunea septembrie 2021:  09.09.2021 –  11.09.2021 

- Analiza lucrărilor de disertație – sesiunea septembrie 2021:   13.09.2021  

- Susținerea lucrărilor de disertație:      14.09.2021  
 

Facultatea de Mecanică – Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin: 

Desfășurarea examenului de licență se încadrează în perioada:   13.09.2021 – 19.09.2021 

- Înscrierea la examenul de licență – sesiunea septembrie 2021:  09.09.2021 –  10.09.2021 

- Analiza proiectelor de licență – sesiunea septembrie 2021:   11.09.2021 

- Susținerea examenului de licență pentru specializările:   13.09.2021 

 
Desfășurarea examenului de disertație se încadrează în perioada:   13.09.2021 – 19.09.2021 

- Înscrierea la examenul de disertație – sesiunea septembrie 2021:  09.09.2021 –  11.09.2021 

- Analiza lucrărilor de disertație – sesiunea septembrie 2021:   13.09.2021  

- Susținerea lucrărilor de disertație:      14.09.2021  

 


