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Studii universitare de licență        Afișat, 28.07.2022 

Domeniul: Drept          

Specializarea: Drept 

Forma de învățământ: IF/IFR 

 

ANUNȚ PRELIMINAR 

În atenţia studenţilor înmatriculaţi în anul terminal 

(anul IV/prelungire de școlaritate/Drept/ IF/IFR 2021-2022) 

care se vor prezenta la examenul de licenţă din 8-9 septembrie 2022 
 

1. Examenul de licenţă cuprinde două probe:  

Proba I  – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă;  

Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – probă orală. 
  

Prezentarea la Proba II este condiționată de promovarea Probei I - Evaluarea cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate – probă scrisă. 
 
 

2. Examenul de licență (Proba I și Proba II) se va desfășura la sediul Facultății de Drept, Bvd. 

Eroilor de la Tisa 9A, Timișoara, conform următorului program: 

 

 08.09.2022 – PROBA SCRISĂ (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)  

- ora 1030 - Intrarea în sală, identificarea locurilor şi completarea formularului 

- ora 1100    - Începerea probei scrise 
 

Absolvenții vor avea asupra lor actul de identitate și instrumentele de scris necesare. Alocarea studenților 

în sălile de examen va fi anunțată în prealabil la sediul Facultății de Drept și pe site-ul www.drept.uvt.ro.  

 

 09.09.2022 – PROBA ORALĂ (Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă) va începe la ora 900, 

conform programării. 

- Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă va avea loc conform planificării pe comisii de specialitate. 

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

- Candidații care au promovat proba scrisă din data de 08.09.2022 se vor prezenta la proba orală, 

conform repartizării afișată în prealabil la sediul Facultății de Drept. 

- Pentru susţinerea lucrării, fiecărui student 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. 
 

3. Rezultatele la proba scrisă se vor afişa în data de 08.09.2022. 
 

4. Contestaţiile la proba scrisă se depun în data 09.09.2022, în intervalul 800-900, la Infocentrul Facultății 

de Drept.  
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