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CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ 
 

Pentru absolvenţii promoției 2020-2021, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate 

de Senatul universitar. 

Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală (Lugoj), respectiv Asistență de Farmacie (Lugoj), organizarea și 

susținerea examenului de licență se va desfășura la Lugoj, sub coordonarea comisiei centrale de licență. 

 

Facultatea Sesiunea I – iulie 2021 

Facultatea de 

Medicina 

Proba scrisă Susținerea 

lucrărilor de 

licență 

Afișare rezultate  Depunere contestații Soluționarea contestațiilor 

06.07.2021, ora 

1000 

 

09.07.2021-

10.07.2021 

În cel mult 48 de ore de la 

susținerea probei 

În cel mult 24 de ore de la afișarea/comunicării 

rezultatelor probei 

În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii depunerii 

contestaţiilor 

Sesiunea  a II- a – ianuarie 2022 

Proba scrisă Susținerea 

lucrărilor de 

licență 

Afișare rezultate  Depunere contestații Soluționarea contestațiilor 

12.01.2022, ora 

1000 

14.01.2022 În cel mult 48 de ore de la 

susținerea probei 

În cel mult 24 de ore de la afișarea/comunicării 

rezultatelor probei 

În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii depunerii 

contestaţiilor 
 

Facultatea Sesiunea I – iulie 2021 

Facultatea de 

Medicină 

Dentară 

Proba scrisă 
Proba 

practică 

Susţinerea  lucrărilor de 

licenţă 

Afișare rezultate  Depunere contestații Soluționarea contestațiilor 

06.07.2021, 

ora 1000 

07.07.2021 - 

08.07.2021 

09.07.2021 – 10.07.2021 În cel mult 48 de ore de la 

susținerea probei 

În cel mult 24 de ore de la 

afișarea/comunicării rezultatelor 

probei 

În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii depunerii contestaţiilor  

Sesiunea a II-a – ianuarie 2022 

Proba scrisă 
Proba 

practică 

Susţinerea  lucrărilor de 

licenţă 

Afișare rezultate  Depunere contestații Soluționarea contestațiilor 

12.01.2022, 

ora 1000 

13.01.2022 14.01.2022 În cel mult 48 de ore de la 

susținerea probei 

În cel mult 24 de ore de la 

afișarea/comunicării rezultatelor 

probei 

În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii depunerii contestaţiilor 
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Facultatea Sesiunea I – septembrie 2021 

Facultatea de 

Farmacie 

Proba scrisă 
Proba 

practică 

Susţinerea  

lucrărilor de 

licenţă 

Afișare rezultate  Depunere contestații Soluționarea contestațiilor 

07.09.2021, 

ora 1000 

08.09.2021 -

09.09.2021 

10.09.2021 În cel mult 48 de ore de la 

susținerea probei 

În cel mult 24 de ore de la 

afișarea/comunicării rezultatelor probei 

În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii depunerii 

contestaţiilor 

Sesiunea a II-a – ianuarie 2022 

Proba scrisă 
Proba 

practică 

Susţinerea  

lucrărilor de 

licenţă 

Afișare rezultate  Depunere contestații Soluționarea contestațiilor 

12.01.2022, 

ora 1000 

13.01.2022 14.01.2022 În cel mult 48 de ore de la 

susținerea probei 

În cel mult 24 de ore de la 

afișarea/comunicării rezultatelor probei 

În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii depunerii 

contestaţiilor 


