Aprobat la şedin a Senatului Academiei
din 04.06.2017, proces verbal nr. _____

CALENDARUL
desf şur rii procesului de înv mânt la studii ciclu II - master ştiin ific şi de
profesionalizare, a. s. 2017-2018, CU FRECVEN
ANUL II
SEMESTRUL III - 18 septembrie 2017 - 02 februarie 2018
18 septembrie 2017 – 29 decembrie 2017 - lecţii
30 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018 - vacanţa de iarnă
15 ianuarie 2018 – 02 februarie 2018 - sesiunea de iarnă
12 februarie 2018 – 23 februarie 2018 - sesiunea de recuperare

(15 săptămâni)
(2 săptămâni)
(3 săptămâni)
(2 săptămâni)

SEMESTRUL IV - 05 februarie 2018 – 01 iunie 2018
05 februarie 2018 – 25 mai 2018 - pregătire către susţinerea tezelor de master
09 aprilie 2018 – 16 aprilie 2018 - vacanţa de Paşti
17 aprilie 2018 – 20 aprilie 2018 - susţinerea preliminară a tezelor de master
28 mai 2018 – 01 iunie 2018 - susţinerea tezelor de master

(15 săptămâni)
(1 săptămână)
(1 săptămână)
(1 săptămână)

*Pe parcursul semestrului II – se vor efectua câte două evaluări curente la fiecare unitate de curs
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Aprobat la şedin a Senatului Academiei
din 04.06.2017, proces verbal nr. _____
CALENDARUL
desf şur rii procesului de înv mânt la studii ciclu II – master de profesionalizare,
a. s. 2017-2018, FRECVEN
REDUS

ANUL II
Torentul I, Programele de master:
– Administrare public
– Rela ii interna ionale
Sesiunea III*- 18 septembrie 2017 – 28 septembrie 2017
Sesiunea IV*- 09 ianuarie 2018 – 27 ianuarie 2018
Stagiu de practică – 26 martie 2018 – 06 aprilie 2018
Sesiunea V - 07 mai 2018 – 12 mai 2018
sesiunea de recuperare - 04 iunie 2018 – 15 iunie 2018

(11 zile)
(19 zile)
(2 săptămâni)
(5 zile)
(2 săptămâni)

Torentul II, Programele de master:
– Management
– Management informa ional în AP
– Anticorup ie
Sesiunea III* - 16 octombrie 2017 – 26 octombrie 2017
Sesiunea IV* - 12 februarie 2018 – 01 martie 2018
Stagiu de practică - 26 martie 2018 – 06 aprilie 2018
Sesiunea V - 07 mai 2018 – 12 mai 2018
sesiunea de recuperare - 04 iunie 2018 – 15 iunie 2018

(11 zile)
(19 zile)
(2 săptămâni)
(5 zile)
(2 săptămâni)

Torentul III, Programul de master:
– Drept public
Sesiunea IV*- 18 septembrie 2017 – 28 septembrie 2017
Sesiunea V*- 09 ianuarie 2018 – 13 ianuarie 2018
Stagiu de practică – 13 noiembrie 2017 – 26 noiembrie 2017
Susţinerea preliminară a TM - 17 aprilie 2018 – 20 aprilie 2018
Susţinerea TM – 28 mai 2018 – 01 iunie 2018

(11 zile)
(5 zile)
(2 săptămâni)
(5 zile)
(5 zile)

ANUL III
Programele de master:

– Administrare public
– Management
– Rela ii interna ionale
– Management informa ional în AP
– Anticorup ie
Sesiunea de promovare – 02 octombrie 2017 – 06 octombrie 2017
Susţinerea preliminară a TM - 04 decembrie 2017 – 08 decembrie 2017
Susţinerea TM – 05 februarie 2018 – 09 februarie 2018

(5 zile)
(5 zile)
(5 zile)

* Pe parcursul sesiunilor I, II, IV, V – se va efectua câte o evaluare curentă la fiecare unitate de curs
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