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CALENDARUL 

 DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ, A TESTULUI DE COMPETENŢĂ 

LINGVISTICĂ ŞI A EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 

SESIUNILE IULIE 2022, SEPTEMBRIE 2022 

 

Nr. ACTIVITATEA SESIUNEA 

IULIE 2022 SEPTEMBRIE 2022 

I. EXAMENUL DE LICENŢĂ 

a. Proba I 12.07.2022 08.09.2022 

b. Proba a II-a 13.07.2022 09.09.2022 

Alegerea temei lucrării de licență propusă de cadrul 

didactic coordonator (data limită pentru înscrierea la 

examenul de licență pe platforma e-learning  

14.01.2022 

 

14.01.2022 

 

Data limită pentru încărcarea primei variante intermediare 

a lucrării pe platforma e-learning (etapă obligatorie) 

15.05.2022  

Data limită pentru încărcarea celei de a doua variante 

intermediare a lucrării pe platforma e-learning (etapă 

obligatorie) 

03.06.2022  

Data limită pentru încărcarea variantei finale a lucrării pe 

platforma e-learning 

04.07.2022 01.09.2022 

Data limită pentru depunerea cererii de înscriere la 

examenul de licență (promoția 2022) 

04.07.2022 01.09.2022 

 Data limită pentru depunerea cererii de înscriere la 

examenul de licență (promoții anterioare – 2021, 2020, 

2019, s.a.m.d.) 

10.05.2022 06.07.2022 

II. Examenul de selecție (absolvenți ai altor facultăți) 06-10.06.2022 01-02.09.2022 

III. Testul de competenţă lingvistică  

(doar pentru studenții anului terminal care nu au promovat 

4 semestre ale aceleiași limbi străine) 

09.05.2022 05.07.2022 

IV. EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

Susținerea lucrării de disertație 13.07.2022 09.09.2022 

Alegerea temei lucrării de disertație propusă de cadrul 

didactic coordonator (data limită pentru înscrierea la 

examenul de disertație pe platforma e-learning) 

14.01.2022 14.01.2022 

Data limită pentru încărcarea primei variante intermediare 

a lucrării pe platforma e-learning (etapă obligatorie) 

15.05.2022  

Data limită pentru încărcarea celei de a doua variante 

intermediare a lucrării pe platforma e-learning (etapă 

obligatorie) 

03.06.2022 

 

 

Data limită pentru încărcarea variantei finale a lucrării pe 

platforma e-learning 

04.07.2022 01.09.2022 

Data limită pentru depunerea cererii de înscriere la 

examenul de disertație (promoția 2022) 

04.07.2022 01.09.2022 

 Data limită pentru depunerea cererii de înscriere la 

examenul de disertație (promoții anterioare – 2021, 2020, 

2019, s.a.m.d.) 

10.05.2022 06.07.2022 
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TAXELE  

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ,  

A EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

ȘI A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 
 

1. Taxele pentru susținerea examenului de licenţă, a testului de competență 

lingvistică și a examenului de disertație sunt aprobate de către Senatul 

Universității de Vest din Timișoara, fiind cele precizate în tabelul de mai jos: 
 

Nr. SPECIFICAŢIE CATEGORII DE ABSOLVENŢI 

UNIVERSITATEA DE VEST TERŢI 

BUGETARI CU TAXĂ 

2022 2022 Promoţii 

anterioare 
1. Taxă examen licenţă  - - 300 lei 

 

1000 lei 

2. Taxă examen selecție  - 50 lei / 

examen 

3. Taxă test competenţă 

lingvistică 

20 lei 200 lei 

4. Taxă examen disertație - - 300 lei  

 

2. Taxele prevăzute în tabelul de mai sus se achită până cel mai târziu la data 

depunerii cererii de înscriere. 

3. Neplata taxelor prevăzute în tabelul de mai sus, precum şi a eventualelor taxe 

şi penalităţi restante (în cazul absolvenţilor Universităţii de Vest din Timişoara) 

decade din drepturile corespunzătoare absolventul în cauză. 
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