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Sesiunea Septembrie – 2022 

Facultatea de Mecanică – Craiova: 

Desfășurarea examenului de licență se încadrează în perioada:   12.09.2022 – 15.09.2022 
- Înscrierea la examenul de licență – sesiunea septembrie 2022:  08.09.2022 –  09.09.2022 
- Analiza proiectelor de diplomă – sesiunea septembrie 2022:  10.09.2022 
- Susținerea examenului de licență pentru specializările:   12.09.2022 
 
Desfășurarea examenului de disertație se încadrează în perioada:   12.09.2022 – 15.09.2022 
- Înscrierea la examenul de disertație – sesiunea septembrie 2022:  08.09.2022 –  09.09.2022 
- Analiza lucrărilor de disertație – sesiunea septembrie 2022:   12.09.2022  
- Susținerea lucrărilor de disertație:      13.09.2022  
 

Facultatea de Mecanică – Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin: 

Desfășurarea examenului de licență se încadrează în perioada:   12.09.2022 – 15.09.2022 
- Înscrierea la examenul de licență – sesiunea septembrie 2022:  08.09.2022 –  09.09.2022 
- Analiza proiectelor de diplomă – sesiunea septembrie 2022:  10.09.2022 
- Susținerea examenului de licență pentru specializările:   12.09.2022 
 
Desfășurarea examenului de disertație se încadrează în perioada:   12.09.2022 – 15.09.2022 
- Înscrierea la examenul de disertație – sesiunea septembrie 2022:  08.09.2022 –  09.09.2022 
- Analiza lucrărilor de disertație – sesiunea septembrie 2022:   12.09.2022  
- Susținerea lucrărilor de disertație:      13.09.2022  
 


