
I 
" UNIVERSITATEA VALAHIA din TARGOVI~TE 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022 

Semestrull 

01 octombrie 2021 - 23 decembrie 2021 - ~-ctivitate didactica 
24 decembrie 2021 - 07 ianuarie 2022- Vacanta de iarna 
10 ianuarie 2022 - 22 ianuarie 2022 - Activitate didactica 
24 ianuarie 2022 - 11 februarie 2022- Sesiune de examene 
14 februarie 2022 - 18 februarie 2022 - Vacanta intersemestriala 

Semestrul al II -lea 

21 febru~rie 2022- 22 aprilie 2022- Activitate didactica 
25 aprilie 2022- 29 aprilie 2022- Vacanta de Pa~ti 
02 mai 2022 - 04 iunie 2022 - Activitate didactica 
06 iunie 2022- 24 iunie 2022- Sesiune de examene 
27 iunie 2022- 15 iulie 2022- Practica (anul II, anulllllEI) 
27 iunie 2022-2 septembrie 2022- Practica (anuiiiiLAI, LEA+l TE, LET) 
27 iunie 2022- 2 iulie 2022- Sesiune refacere credite (a nul IV, anulll master) · 
4 iulie 2022-9 iulie 2022- Sesiune refacere credite (anuiiV, anulll master) 

N.B. 

• Sesiuni mediane (fara intreruperea activitatilor didactice): 

Semestrull: 15 noiembrie 2021- 20 noiembrie 2021 
"Qj Semestrul alii-lea: 11 aprilie 2022- 16 aprilie 2022 
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• Sesiuni de refacere a creditelor: 

15 noiembrie 2021 "20 noiembrie 2021 
10 ianuarie 2022- 21 i.anuarie 2022 
11 aprilie 202~ - 16 aprilie 2022 
23 mai 2022 - 03 iunie 2022 

cu ao 01 septembrie 2022- 13 septembrie 2022 
·~ ..2 14 septembrie 2022- 16 septembrie 2022 - Mariri de note 
c 0 
·- c ao..c: 
c cu 

1-
cu ·-"'C V)· 

ru J(U 
u cu ·-...., c ru 0 

~ ... 
::s ...., 

u u cu ru -u. w 

uri: www.valahia.ro 
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