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DECIZIA CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data de 24 septembrie 2009 

 

 

Studenţii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine au dreptul de a se prezenta de 
trei ori la fiecare examen, precum şi obligaţia de a se prezenta exclusiv la datele fixate. 
Neprezentarea echivalează cu nepromovarea examenului respectiv. 
 

Pentru cea de-a treia examinare se percepe o taxă al cărei cuantum este stabilit 
anual, prin decizia Senatului Universităţii din Bucureşti. 
 

Pentru examenele din sesiunea de iarnă: 
1. prima examinare: 

� pt. anii I-III – sesiunea de iarnă 
2. a doua examinare: 

� pt. anii I-II – sesiunea de toamnă 
� pt. anul III – luna aprilie 

3. a treia examinare: 
� pt. anii I-II – sesiunea de iarnă a anului universitar următor, odată 

cu prima examinare a studenţilor din anul inferior 
� pt. anul III – luna mai 

 
Pentru examenele din sesiunea de vară: 

1. prima examinare: 
� pt. anii I-II – sesiunea de vară 
� pt. anul III – luna aprilie 

2. a doua examinare: 
� pt. anii I-II – sesiunea de toamnă 
� pt. anul III – luna mai 

3. a treia examinare: 
� pt. anii I-II – sesiunea de vară a anului universitar următor, odată 

cu prima examinare a studenţilor din anul inferior 
� pt. anul III – luna mai 

 
În cazuri excepţionale, motivate, Consiliul Facultăţii poate aproba o a patra 

examinare. 
Studentul care, după trei examinări, nu obţine nota minimă de promovare va fi 

exmatriculat. 
Prezenta decizie se aplică începând cu sesiunea de iarnă a anului universitar 

2009-2010 şi nu are caracter retroactiv. Pentru restanţele din anii I-II ale studenţilor din 
anul III şi restanţele din anul I ale studenţilor din anul II se aplică prevederile 
regulamentului în vigoare până la 01 octombrie 2009. 
 
 

Decan,       Secretar ştiinţific, 

Prof. dr. Alexandra CORNILESCU          Conf. dr. Laurenţiu ZOICAŞ 

 


