
 

  

 

  

 

  

 

 

 

  
 

 

Hotărârea Consiliului Facultății nr. 1066/18.12.2020 

referitor la aprobarea datelor examenului de finalizare  
din sesiunea iulie 2021 și februarie 2022 

 

Având în vedere Art. 1 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 
finalizare a studiilor nivel licență și masterat – aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 
17908/14.12.2020  
 

Consiliul Facultății de Teologie Romano-Catolică,  
reunit în ședință online la data de 17 decembrie 2020, 

hotărește: 
 

Art. 1. Se aprobă data examenului de finalizare a studiilor la Departamentul de Teologie 
Romano-Catolică Pastorală, nivel licență în sesiunea iunie 2021, și anume, Evaluarea 
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 21.06.2021, Prezentarea şi susţinerea lucrării 
de licenţă: 22.06.2021. 
Art. 2. Se aprobă data examenului de finalizare a studiilor la Departamentul de Teologie 
Romano-Catolică Didactică, nivel licență în sesiunea iulie 2021, și anume, Evaluarea 
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 30.06.2021, Prezentarea şi susţinerea lucrării 
de licenţă: 01.07.2021. 
Art. 3. Se aprobă data examenului de finalizare a studiilor la Departamentul de Teologie 
Romano-Catolică Pastorală, nivel masterat în sesiunea iunie 2021, și anume, Prezentarea şi 
susţinerea lucrării de disertație: 22.06.2021. 
Art. 4. Se aprobă data examenului de finalizare a studiilor Departamentul de Teologie 
Romano-Catolică Didactică, nivel masterat în sesiunea iulie 2021, și anume, Prezentarea şi 
susţinerea lucrării de disertație: 01.07.2021. 
Art. 5. Se aprobă data examenului de finalizare a studiilor, nivel licență în sesiunea februarie 
2022 la Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică și la Departamentul de 
Teologie Romano-Catolică Pastorală, și anume, Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate: 03.02.2022, Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 04.02.2022. 
Art. 6. Se aprobă data examenului de finalizare a studiilor, nivel masterat în sesiunea 
februarie 2022 la Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică și la Departamentul 
de Teologie Romano-Catolică Pastorală, și anume, Prezentarea şi susţinerea lucrării de 
disertație: 04.02.2022. 
 

Decan,         Secretar șef, 
Conf. univ. dr. Ioan VIK      Magda KOPACZ 
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