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afișat, 21.06.2022 
 

În atenția studenților Facultății de Drept,  

programul de studii DREPT, formele de învățământ IF/IFR, 

anul universitar 2021-2022 
 

Conform Regulamentului privind aplicarea planului de învățământ al Facultății de Drept, studenții înmatriculați în anii I-III, 

anul universitar 2021-2022 sunt supuși următoarelor reguli privind promovabilitatea: 
 

1. Studenții înmatriculați în anul I 2021-2022: 
a.   Pentru a promova în anul II de studiu, studentul trebuie să obțină cel puțin 45 de credite la disciplinele obligatorii și minim 

opționale din anul I. Sunt luate în calcul și creditele obținute la disciplinele Educație fizică și Etică, integritate și scriere academică. 

Studenții care au promovat materia Voluntariat pot beneficia, la cerere, de maxim 2 credite care vor fi incluse în calculul numărului 

minim de credite necesare pentru promovare. 
b.  Pentru a promova în anul III de studiu, studentul trebuie să fie integralist în anul I (respectiv să fi promovat toate disciplinele 

obligatorii și minim opționale din anul I, cu excepția disciplinelor Educație fizică și Etică, integritate și scriere academică) și să fi 

obținut minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II (sunt luate în calcul și creditele obținute la 

disciplina Educație fizică). Pentru definitivarea traseului de învățare, disciplinle Educație fizică și Etică, integritate și scriere 

academică trebuie să fie parcurse până la finalul ciclului de studiu. 

Studenții care vor promova materia Voluntariat în anul II de studiu pot beneficia, la cerere, de maxim 2 credite pentru a fi incluse în 

calculul numărului minim de credite necesare pentru promovare.  
c.   Pentru a promova în anul IV de studii, studentul trebuie să fie integralist în anul I (respectiv să fi promovat toate disciplinele 

obligatorii și minim opționale din anul I, cu excepția disciplinelor Educație fizică și Etică, integritate și scriere academică), integralist 

în anul II (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II, cu exceptia disciplinei Educație fizică) 

și să fi obținut minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale din anul III. Pentru definitivarea traseului de învățare, 

disciplinele Educație fizică și Etică, integritate și scriere academică trebuie să fie parcurse până la finalul ciclului de studiu. 

Studenții care vor promova materia Voluntariat în anul III de studiu pot beneficia, la cerere, de maxim 2 credite pentru a fi incluse în 

calculul numărului minim de credite necesare pentru promovare.  
 
2.  Studenții înmatriculați în anul II 2021-2022: 
a.  Pentru a promova în anul III de studiu, studentul trebuie să fie integralist în anul I (respectiv să fi promovat toate disciplinele 

obligatorii și minim opționale din anul I, cu excepția disciplinelor Educație fizică și Consiliere profesională și orientare în carieră) 

și să fi obținut minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II (sunt luate în calcul și creditele obținute 

la disciplina Educație fizică). Pentru definitivarea traseului de învățare, disciplinele Educație fizică și Consiliere profesională și 

orientare în carieră trebuie să fie parcurse până la finalul ciclului de studiu. 

Studenții care au promovat materia Voluntariat în anul II de studiu pot beneficia, la cerere, de maxim 2 credite pentru a fi incluse în 

calculul numărului minim de credite necesare pentru promovare.  

b.   Pentru a promova în anul IV de studii, studentul trebuie să fie integralist în anul I (respectiv să fi promovat toate disciplinele 

obligatorii și minim opționale din anul I, cu eccepția disciplinelor Educație fizică și Consiliere profesională și orientare în carieră), 

integralist în anul II (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II, cu excepția disciplinei 

Educație fizică) și să fi obținut minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale din anul III. Pentru definitivarea 

traseului de învățare, disciplinele Educație fizică și Consiliere profesională și orientare în carieră trebuie să fie parcurse până la 

finalul ciclului de studiu. 

Studenții care vor promova materia Voluntariat în anul III de studiu pot beneficia, la cerere, de maxim 2 credite pentru a fi incluse în 

calculul numărului minim de credite necesare pentru promovare.  
 
3.  Studenții înmatriculați în anul III 2021-2022: 

Pentru a promova în anul IV de studii, studentul trebuie să fie integralist în anul I (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii 

și minim opționale din anul I, cu excepția disciplinelor Educație fizică și Consiliere profesională și orientare în carieră), integralist 

în anul II (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II, cu excepția disciplinei Educație fizică) 

și să fi obținut minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale din anul III. Pentru definitivarea traseului de învățare, 

disciplinele Educație fizică și Consiliere profesională și orientare în carieră trebuie să fie parcurse până la finalul ciclului de studiu. 

Studenții care au promovat materia Voluntariat în anul III de studiu pot beneficia, la cerere, de maxim 2 credite pentru a fi incluse în 

calculul numărului minim de credite necesare pentru promovare.  
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