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REGULAMENTUL DE EFECTUARE A PRACTICII DE SPECIALITATE 

DISCIPLINELE PRACTICA JURIDICĂ / CLINICA JURIDICĂ 

extras 

 din Regulamentul de aplicare a planului de învățământ 

al ciclului de studii universitare de licență  

 

Art. 1. – (1) Disciplina obligatorie Practica juridică are ca finalitate repetiţia şi fixarea 

noţiunilor teoretice şi practice ale celor mai importante instituţii de drept material şi 

procesual din dreptul civil şi dreptul penal, precum şi însuşirea practicii instanţelor 

judecătoreşti.  

(2) Activităţile aferente disciplinei Practica juridică includ dezbateri teoretice şi 

aplicative ale principalelor instituţii de drept material şi procesual din dreptul civil şi 

dreptul penal, în vederea prezentării la concursurile de admitere în profesiile juridice, 

simularea soluţionării unor litigii judiciare şi extrajudiciare sub supravegherea cadrelor 

didactice, prezentarea şi dezbaterea soluţiilor din practica judiciară, asistarea la 

activităţile desfăşurate la instanţele judecătoreşti, parchete, poliţie, avocaţi, notari 

publici şi executori judecătoreşti, precum şi la activităţile desfăşurate la autorităţi şi 

instituţii publice. 

(3) Practica juridică este structurată pe două componente, aferente celor două 

semestre ale anului IV de studii: Practica I - Drept penal, Drept procesual penal; 

Practica II - Drept civil, Drept procesual civil.  

(4) În cadrul fiecăreia dintre cele două componente, săptămânal este afectat un număr 

de 3 ore pentru dezbaterile teoretice şi practice pe discipline şi grupe de studenţi, 

precum şi pentru celelalte activităţi menţionate anterior, sub îndrumarea cadrului 

didactic responsabil cu practica. 

(5) Prezenţa la disciplina Practica juridică este obligatorie, iar în cazul absentării de la 

activităţile de practică într-o proporţie mai mare de 50%, acestea se recuperează cu 

plata taxelor aferente stabilite de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. 

(6) Sub îndrumarea cadrului didactic responsabil cu practica se va organiza cu fiecare 

grupă de studenţi participarea la activităţile menţionate anterior, în aşa fel încât fiecare 

student să desfăşoare practică efectivă cel puţin 3 zile pe semestru şi să elaboreze o 

lucrare care va fi verificată de către cadrul didactic respectiv. 

(7) Verificarea cunoştinţelor asimilate de studenţi se realizează prin colocvii cu notă. 

 

Art. 2. – (1). Disciplina facultativă Clinica juridică are ca finalitate dobândirea de 

către studenţi a cunoştinţelor de raţionament logic juridic necesare în vederea 

prezentării la concursurile de admitere în profesiile juridice. 

(2) Activităţile aferente disciplinei Clinica juridică includ dezbateri teoretice şi 

aplicative ale unor probleme / întrebări / teste de raţionament logic juridic. 

(3) Verificarea cunoştinţelor asimilate de studenţi se realizează prin colocvii cu 

calificativul „Admis/Respins”. 

 


