
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 1 | B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro 

 

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de 

masterat, sesiunea iulie 2021, în regim online: 

 

 

 

Ciclul de licență  

 

Înscriere online:       4  iulie 2021, ora 23.59 

(termen-limită) 

 

 Proba 1 de evaluare       12 – 13 iulie 2021 

a cunoștințelor fundamentale  

și de specialitate 

 

Proba 2 de prezentare      15  – 16  iulie 2021 

și susținere a lucrării de licență 

 

 

Ciclul de masterat 

 

Înscriere online:       6  iulie 2021, ora 23.59 

(termen-limită) 

 

Prezentarea       14  iulie 2021 

și susținerea lucrării de disertați 

 

 

Anul pregătitor 

 

Examenul de finalizare a anului pregătitor   12 – 14  iulie 2021 

 

Probe scrise:       12 iulie 2021 

 
proba 1 Exprimare scrisă (probă scrisă – online)    

proba 2 Elemente de construcție a comunicării (probă scrisă – online)  

 

Probe orale:       13 – 14 iulie 2021 

 
proba 3 Lectură și receptare scrisă (probă orală prin videoconferință) 

proba 4 Receptare orală și exprimare orală (probă orală prin videoconferință). 
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Calendarul examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de 

masterat, sesiunea septembrie 2021, în regim online: 

 

 

Ciclul de licență  

 

Înscriere online:      5  septembrie 2021, ora 23.59 

(termen-limită) 

 

 Proba 1 de evaluare      13 septembrie 2021 

a cunoștințelor fundamentale  

și de specialitate 

 

Proba 2 de prezentare     14  septembrie 2021 

și susținere a lucrării de licență 

 

 

Ciclul de masterat 

 

Înscriere online:       5 septembrie 2021, ora 23.59 

(termen-limită) 

 

Prezentarea      12  septembrie 2021 

și susținerea lucrării de disertație 

 

 

Anul pregătitor 

 

Examenele de finalizare a anului pregătitor  11  septembrie  2021 

 

Probe scrise:  

 
proba 1 Exprimare scrisă (probă scrisă – online) 

proba 2 Elemente de construcție a comunicării (probă scrisă – online) 

 

Probe orale:  

 
proba 3 Lectură și receptare scrisă (probă orală prin videoconferință) 

proba 4 Receptare orală și exprimare orală (probă orală prin videoconferință) 

 


