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CENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 
 
 

GHID DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE STUDII IFR DREPT 
 
Misiunea şi obiectivele programului de studii de licenţă Drept se realizează, în cadrul Facultății de 
Drept a Universității de Vest din Timișoara, şi cu concursul Centrului de Învăţământ cu Frecvenţă 
Redusă (CIFR), care funcţionează în baza unui regulament propriu şi colaborează cu Consiliul 
facultăţii pentru desfăşurarea programului de studii IFR DREPT în ceea ce priveşte elaborarea 
planurilor de învăţământ, a programelor analitice, colaborarea cu cadrele didactice, utilizarea 
bazei materiale etc. 
 
Întreaga activitate a CIFR este organizată și se desfășoară conform prevederilor prezentului 
Regulament, subsumate Legii nr. 1/2011 a educației naționale, Legii nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, Hotărârii Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea și 
funcționarea învățământului la distanță și a învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de 
învățământ superior, Cartei Universității de Vest din Timișoara și Regulamentului de organizare și 
funcționare al Facultății de Drept. 
 
CIFR are misiunea de a asigura, în cadrul Facultății de Drept, inițierea, dezvoltarea și 
managementul învățământului cu frecvență redusă, organizând și desfășurând programele de 
studii la forma de învățământ cu frecvență redusă, ca o formă flexibilă de învățământ superior în 
domeniul științelor juridice, care să ofere acces la educație pentru toate categoriile de studenți, 
conform propriilor necesități și aspirații. Această formă de învățământ se adresează, în primul 
rând, celor care doresc să se formeze ori să se perfecționeze profesional fără ca, pentru aceasta, 
să fie necesară întreruperea altor activități socio-profesionale. 
  
CIFR are ca obiective: 
a) implementarea formei de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Facultății de Drept; 
b) asigurarea, din punct de vedere managerial, a organizării și a desfășurării studiilor universitare 
cu frecvență redusă în cadrul Facultății de Drept; 
c) consolidarea poziției Facultății de Drept pe piața formării profesionale universitare, prin oferirea 
unor programe de calitate care să satisfacă, la un nivel ridicat, așteptările studenților; 
d) valorificarea superioară a competențelor știinţifice și didactice ale corpului profesoral, prin 
creșterea calității actului educațional; 
e) dezvoltarea și promovarea unei politici clare privind: producerea de resurse de învățământ, 
utilizarea tehnologiilor informaționale și accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale, 
distribuirea materialelor didactice; 
f) asigurarea transparenței publice a datelor și a informațiilor, în formă tipărită și în formă 
electronică, privind organizarea și funcționarea tuturor programelor de studiu în forma 
învățământului cu frecvență redusă. 
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În cadrul CIFR, învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) este forma specifică de educaţie superioară 
prin care se oferă şanse suplimentare de formare profesională iniţială sau secundară, de 
perfecţionare sau alternativă, unor categorii de beneficiari interesaţi să se instruiască în legătură 
cu cele mai actuale concepte şi metode aferente specializărilor. Prin programul de studii IFR DREPT 
se urmăreşte ca, prin instruire, absolventul să fie capabil să rezolve problemele din lumea reală.  
 
Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, ca modalitate de instruire instituţionalizată, include 
elemente de flexibilitate care o fac mult mai accesibilă pentru studenţi, comparativ cu sistemul 
tradiţional, bazat pe comunicarea directă  între cadrul didactic şi student. 
 
Programul de studiu IFR Drept din cadrul Facultății de Drept îşi propune să valorifice experienţa 
învăţământului universitar existent la forma de învăţământ de zi, dar şi acumulările actuale de la 
alte universităţi din ţară şi din străinătate, să realizeze o îmbinare a planului instructiv cu cel 
educativ pentru ca viitorii absolvenţi, specialişti cu solide cunoştinţe de utilizare a instrumentelor 
informatice, să îmbine competenţa în specialitate cu un nivel de cultură după modelul european, 
ancorat, totodată, în realitatea românească. 
 
Totodată, Facultatea de Drept a încheiat convenţii de practică cu instanţele judecătoreşti locale, 
precum și cu celelalte forme de exercitare a profesiilor juridice, convenţii care stabilesc cadrul în 
care se organizează şi desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice 
şi dobândirea competenţelor profesionale menţionate în programa analitică. Practica juridică, ca 
disciplină obligatorie, şi Clinica juridică, disciplină facultativă, au ca finalitate repetiţia şi fixarea  
noţiunilor teoretice şi practice ale celor mai importante instituţii de drept civil şi de drept penal, 
dobândirea aptitudinilor necesare practicării profesiilor juridice, însuşirea practicii instanţelor de 
judecată, precum şi iniţierea în cercetarea ştiinţifică aplicativă.  
 
Realizarea acestei finalităţi are loc prin repetarea şi fixarea principalelor instituţii de drept civil şi 
de drept penal, în vederea prezentării la examenul de licenţă, precum şi la concursurile de 
admitere în profesiile juridice, desfăşurarea unor activităţi de simulare a soluţionării unor litigii şi 
acordarea de asistenţă juridică sub supravegherea şi îndrumarea calificată a cadrelor didactice, 
prezentarea şi dezbaterea soluţiilor din practica instanţelor de judecată şi a Curţii Constituţionale, 
asistarea la activitatea desfăşurată la instanţele judecătoreşti, parchete şi poliţie, avocaţi, notari 
publici şi alţi specialişti şi instituţii care concură la realizarea actului de justiţie. Programele analitice 
ale disciplinelor de Practică juridică şi Clinică juridică vor fi astfel elaborate, încât să se suprapună 
cu cele aferente examenului de licenţă şi, pe cât posibil, cu cele aferente concursurilor de admitere 
în profesiile juridice.  
 
Pe parcursul fiecărui semestru, după dezbaterile teoretice şi practice aferente fiecărei discipline 
implicate în examenul de licenţă, se vor susţine verificări pe parcurs pentru verificarea 
cunoştinţelor asimilate, rezultatul verificărilor fiind „Admis/Respins”. Vor fi declaraţi admişi numai 
cei care s-au prezentat la test şi au realizat şi celelalte activităţi practice menţionate mai sus. Cei 
respinşi vor repeta testul. Sub îndrumarea responsabilului cu Practica juridică se va organiza cu 
fiecare grupă de studenţi participarea la activitatea instanţelor judecătoreşti, a parchetelor, 
poliţiei, avocaţilor, notarilor publici etc., în aşa fel încât fiecare student să facă practică efectivă 
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câte trei zile pe semestru. Pentru această  activitate, fiecare student va elabora câte o lucrare pe 
semestru, cu observaţiile şi concluziile asupra practicii efectuate, care va fi verificată şi apreciată 
de către responsabilul de practică; studenţii care participă la Clinica juridică vor elabora în mod 
corespunzător câte o lucrare pe semestru, care va fi verificată şi apreciată de către responsabilul 
cu Clinica juridică. La sfârşitul fiecărui semestru, cadrul didactic responsabil cu Practica juridică 
sau/şi cu Clinica juridică, împreună cu conducătorul ştiinţific de licenţă al fiecărui student, vor 
proceda la evaluarea activităţii studenţilor, dând calificativul admis numai studenţilor care au 
realizat integral cele trei activităţi menţionate mai sus. 
 
În activitatea de învăţământ cu frecvenţă redusă la programul de studii IFR DREPT, Facultatea 
asigură spaţii de învăţământ corespunzătoare specificului acestei activităţi, prin săli de seminarii, 
bibliotecă, în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. 
Facultatea dispune, de asemenea, de laboratoare de specialitate, respectiv, laborator de 
criminalistică, dotate cu materiale corespunzătoare, iar laboratoarele de informatică şi multimedia 
susţin activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii. Pentru a răspunde cerinţelor de 
desfăşurare a proceselor instructiv-educativ şi de cercetare performante, Facultatea dispune 
pentru programul de studiu IFR DREPT de condiţiile tehnice de învăţare, seminarizare şi 
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui cursant. Sălile de 
seminarizare sunt dotate la un standard înalt: table de conferinţă, aer condiţionat, mobilier 
modern şi de calitate, videoproiector, acces Internet, etc. Dotarea sălilor de curs/seminar şi a 
laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii 
ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din alte universităţi dezvoltate şi cu bunele practici 
internaţionale.  
 
La programul de studii de licență IFR DREPT din cadrul Facultății de Drept a Universităţii de Vest 
din Timişoara, admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul 
de admitere, pe baza mediei aritmetice între media generală de absolvire a studiilor liceale și 
media de bacalaureat, urmând a fi admişi pe locurile finanţate cu taxă în ordinea descrescătoare a 
mediilor şi în limita locurilor disponibile. Pentru domeniul Drept – specializarea Drept îşi pot 
depune dosarul pentru selecţie numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat a căror medie 
de absolvire a studiilor liceale este cel puţin 800. Printr-o astfel de selecţie se evită pregătirea 
unilaterală în învăţământul liceal, elevii fiind stimulaţi să dobândească formaţia necesară unui 
viitor intelectual. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, la programul 
de studii IFR DREPT: 
- cetăţenii români care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, care 

au achitat taxa de înscriere sau se încadrează în categoria celor scutiţi de taxa de înscriere 
(având aprobată cererea de scutire de taxă) şi care depun în termen fişa de înscriere la concurs, 
împreună cu actele precizate în Metodologia de admitere; 

- cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Candidaţii vor prezenta la înscriere 
un dosar cu acelaşi conţinut ca al cetăţenilor români (echivalările actelor de studii vor fi 
efectuate de ministerul de resort); 
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- cetățenii străini de etnie română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina și Ungaria 
și etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile repartizate 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru această categorie sau pe 
locuri cu taxă; 

- cetățenii din Republica Moldova care au absolvit liceul în România vor candida în aceleași 
condiții ca și cetățenii români, iar cetățenii Republicii Moldova, absolvenți ai unor licee din 
Republica Moldova pot candida la concursul de admitere numai prin centrele de selecție, cu 
respectarea criteriilor de admitere și în conformitate cu prevederile metodologiei privind 
școlarizarea cetățenilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2011/2012; 

- cetățenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleași condiții ca și cetățenii români; 
- cetățenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 

Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se pot înscrie la concursul de 
admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii în România eliberată 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 
Taxele de şcolarizare ale studenţilor sunt calculate ţinând seama de costurile medii de şcolarizare 
pe an universitar. Nivelul taxelor este adus la cunoştinţa studenţilor prin mijloace publicitare 
(pliante, pagină web), dar şi prin intermediul studenţilor care sunt membri ai Senatului 
universităţii. 
 
Programul de studii IFR DREPT este unitar ca structură şi se raportează la planurile de învăţământ 
aprobate pentru aceeaşi specializare în învăţământul de zi, dar se diferenţiază în realizare prin 
mijloacele utilizate în această formă de învăţământ. În acest context, personalul didactic este 
preocupat de însuşirea şi aplicarea unor metode pedagogice novatoare şi eficiente, legătura 
directă cadru didactic - student fiind mai accentuată. Planul de învăţământ cuprinde discipline 
fundamentale, de specialitate şi complementare, acestea fiind prevăzute într-o succesiune logică. 
Caracteristica planului de învăţământ aferent acestei specializări de a răspunde cerinţelor şi de a 
realiza elementele unei pregătiri moderne este relevată şi prin: corespondenţa disciplinelor cu 
solicitările profesiilor juridice şi, din această perspectivă, preponderenţa disciplinelor de 
specialitate, includerea unor discipline prin care se urmăreşte iniţierea unor specialişti cu formare 
profesională completă (informatică juridică, criminalistică, medicină legală, etc).  
 
Absolvirea studiilor universitare de licenţă la programul de studii IFR DREPT atestă dobândirea de 
către studenţi a competenţelor şi cunoştinţelor în domeniul absolvit, urmărind, în acest sens, o 
permanentă adaptare a curriculei universitare la cerințele pieței muncii în domeniu. Printre cele 
mai importante cunoștințe, competențe și abilități care se urmăresc a fi dobândite de către 
absolvenții programului de studii de licență IFR DREPT se numără: 
1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic 
2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei Uniunii Europene şi a instrumentelor juridice 

internaţionale 
4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state 
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5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 
de drept concretă 

6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 
de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

7. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 
deontologice specifice domeniului 

8. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 
respectarea palierelor ierarhice 

9. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină. 

 
Organizarea procesului de instruire în sistemul IFR în cadrul programului de studii de licență DREPT 
se bazează pe existenţa unor materiale didactice corespunzător concepute şi realizate pentru 
asigurarea unei pregătiri eficiente. Conducerea Facultăţii, împreună cu directorul programului de 
studii IFR DREPT, precum și cu directorul CIFR se preocupă ca, la începutul fiecărui an universitar, 
toate disciplinele din planul de învăţământ să aibă acoperire cu materiale specifice destinate 
studiului în tehnologia IFR. Fiecare material de studiu include: obiectivele specifice disciplinei 
respective, organizarea sarcinilor de lucru, elemente aplicative pentru clarificarea şi consolidarea 
cunoştinţelor, teste de autoevaluare, recomandări bibliografice şi teme de control. Distribuirea 
resurselor de învăţare este asigurată de către Facultate, prin CIFR, pentru fiecare student, conform 
contractului de școlarizare încheiat la începutul fiecărui an de studiu. 
 
Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor 
include proceduri de evaluare continuă şi finală. Procedurile de evaluare continuă sunt asigurate 
prin intermediul seminariilor, ponderea acestora în evaluarea finală stabilindu-se de către 
coordonatorul de disciplină şi fiind precizată în programa analitică. Evaluarea finală se realizează 
în sesiuni programate semestrial prin examene, colocvii sau probe practice, desfăşurate în 
prezenţa coordonatorului de disciplină şi a titularilor de seminar. 
 
Durata studiilor la forma de învăţământ IFR, în cadrul programului de studii de licență DREPT este 
de opt semestre, fiecare semestru fiind de 14 săptămâni. În conformitate cu Regulamentul privind 
aplicarea sistemului european de credite transferabile, pentru cuantificarea volumului de muncă 
ce trebuie depus pentru însuşirea disciplinelor din planul de învâţâmânt, pentru fiecare semestru 
este prevăzut un număr de 30 de credite. În structura anilor de studiu este inclus un stagiu de 
practică de specialitate, în anii trei şi patru, având alocat un număr de câte 60-90 de ore. Finalizarea 
studiilor se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza unei Metodologii aprobate de Senatul 
Universităţii, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale 
care corespund calificării universitare. Examenul de licenţă se organizează anual, în două sesiuni şi 
se compune din două probe: proba I, evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
proba II, prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, în conformitate cu exigențele Ordinului 
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3271/2012. 
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Realizarea activităţilor de pregătire în cadrul programului de studiu IFR DREPT este monitorizată 
în permanenţă de conducerea CIFR și de către conducerea Facultăţii, potrivit Regulamentului 
pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. 
 
Personalul didactic implicat în activităţile desfăşurate în cadrul programului de studii IFR DREPT 
este format din coordonatori de disciplină şi de seminar care corespund criteriilor impuse prin 
Legea educației naționale, cu actele normative complementare acesteia, prin Statutul personalului 
didactic şi prin reglementările Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, care sunt 
instruiţi în tehnologiile specifice IFR. Coordonatorul de disciplină elaborează programa analitică şi 
coordonează activitatea întregii echipe implicate în derularea instruirii la disciplina respectivă. 
Facultatea de Drept asigură transparenţa informaţiilor publice în format tipărit şi electronic cu 
referire la calificările, diploma, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor în 
cadrul programului de studii IFR DREPT; informaţiile sunt actualizate permanent, asigurându-se 
corectitudinea și validitatea acestora, în comparație cu universitățile din spațiul european al 
învățământului superior. 
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