
CALENDAR  

DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 
 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

- 21.05.2018-10.06.2018: transmitere propuneri teme de licenţă pentru promoţia 2019 (sesiunea de 

licenţă iunie-iulie 2019) în format electronic la adresa de e-mail prodecanat@drept.ucv.ro; 

- 11.06.2018-30.06.2018 şi 03.09.2018-15.10.2018 alegere teme de către studenţii din anul III de la 

specializarea Drept şi anul II specializarea Administrație publică;  

- studenții din anii terminali, care până la data de 15 octombrie 2018 nu vor opta pentru o temă de 

licență, nu vor putea susține examenul de finalizare a studiilor; 

- noiembrie 2018 - întâlnire cu studenţii din anii terminali de la specializările Drept şi Administraţie 

publică, pentru a discuta situaţia distribuirii lucrărilor; 

- termen predare lucrări de licenţă către coordonatori (facultativ, descărcare pe platformă): 15 mai 

2019; 

- validarea lucrării de licenţă de către cadrele didactice coordonatoare de lucrări de licenţă (prin 

confirmare către studenţi, întocmire referate sau facultativ, pe platformă): 1 iunie 2019. 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

- 15.10.2018-31.10.2018, propuneri de teme de disertaţie pentru promoţia 2019 de către titularii de 

disciplină de la master; 

- 1.11.2018-14.12.2018: alegerea temei de disertație de către masteranzi; 

- masteranzii care până la data de 14.12.2018 nu vor opta pentru o temă de disertație, nu vor putea 

susține examenul de finalizare a studiilor; 

- termen predare lucrări de licenţă către coordonatori (facultativ, descărcare pe platformă): 15 mai 

2019; 

- validarea lucrării de licenţă de către cadrele didactice coordonatoare de lucrări de disertație (prin 

confirmare către studenţi, întocmire referate sau facultativ, pe platformă): 1 iunie 2019. 

 

Notă: 

1. Temele lucrărilor de licenţă/disertaţie vor fi formulate astfel încât să respecte Ghidul de elaborare 

a lucrării de licenţă şi disertaţie aplicabil începând cu anul universitar 2017-2018; 

2. Temele de licenţă/disertaţie care au fost alocate studenţilor în ultimii doi ani, nu mai pot fi 

propuse pentru anul universitar 2018-2019; 

3. Pentru facilitarea contactului cu studenţii, în special în perioadele de alegere a temelor, cadrele 

didactice vor respecta programul de consultaţii afişat la cabinetele din facultate. 

 

Aprobat  în ședința Consiliului Facultăţii de Drept din 07.05.2018. 

 

 

 

Decan, 

Prof.univ.dr. Sevastian CERCEL 

mailto:prodecanat@drept.ucv.ro

