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ANUNȚ PRELIMINAR 
În atenţia studenţilor înmatriculaţi la programele de master 

care se vor prezenta la examenul de disertație, 

sesiunea septembrie 2021 

 

Examenul de disertație se va desfășura la sediul Facultății de Drept, Bvd. Eroilor de la 

Tisa 9A, Timișoara sub forma prezentării și susținerii lucrării de disertație.  

 

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie are loc la data de 14.09.2021 - ora 1300 
 

Repartizarea absolventilor în sălile de examen va fi anunțată în prealabil pe site-ul 

www.drept.uvt.ro.  

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație va avea loc conform repartizării afișate, 

pe comisii de specialitate. 

Candidații vor fi programați de secretarul de comisie să se prezinte în intervale 

prestabilite. 

Pentru susţinerea lucrării, fiecărui absolvent îi este alocat un timp limitat, aproximativ 

10 minute. Candidaţii se vor axa pe contribuţia proprie, probleme controversate, aspecte 

practice etc., după care vor răspunde la întrebările membrilor comisiei. 

 

Măsurile minimale privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 în incinta 

Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara sunt următoarele:  

1. Masca de protecție trebuie purtată permanent pe nas și pe gură.  

2. Intrarea în facultate este permisă doar pe ușa principală de acces, unde este instalat un 

covor impregnat cu soluție dezinfectantă. 

3. Dezinfectarea mâinilor la intrarea în cladire este obligatorie.  

4. Controlul temperaturii este obligatoriu și va fi efectuat la întrarea în facultate de către 

personalul administrativ. Toate persoanele cu temperatură mai mare de 37,3 de grade 

sau cu infecții respiratorii nu au acces în sediul facultății.  

5. Încinta sălii de examen va fi aerisită periodic de către personalul administrativ.  

6. Accesul în sălile de examinare este limitat. 

7. Nu este permisă staționarea nejustificată în incinta facultății. 
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