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CONFORM REGULAMENTULUI PRIVIND APLICAREA  

PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AL FACULTĂȚII DE DREPT,  

STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANII I-III, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023  

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SPECIALIZAREA DREPT IF/IFR 

SUNT SUPUȘI URMĂTOARELOR REGULI PRIVIND PROMOVABILITATEA: 

 
I.  Condițiile de promovare a studenților în următorul an universitar, pentru studenții anului I  (cu aplicare din anul universitar 

2022-2023): 

a. Pentru a promova în anul II de studii, studentul trebuie să obțină cel puțin 40 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale 

din anul I.  

Studenții care vor promova 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 studii, studentul trebuie să obțină cel puțin 100 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale 

la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și II de studii), și anume: să  fi obținut 60 de credite la disciplinele aferente anului I 

de studii (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii și minim opționale din anul I), să obțină minim 40 de credite la 

disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II, să fi promovat cel puțin două semestre ale disciplinei Educație fizică (indiferent 

în ce an/semestre au fost parcurse).  

Studenții care vor promova materia Voluntariat în anul II de studii 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 obțină cel puțin 160 de credite la disciplinele obligatorii și minim opționale 

la finalul anului III de studii (acumulate în anul I, anul II și anul III), și anume: să  fi obținut 60 de credite la disciplinele aferente 

anului I de studii (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii și minim opționale din anul I), 60 de credite la disciplinele 

aferente anului II de studii (respectiv să fi promovat toate disciplinele obligatorii și minim opționale din anul II), să fi promovat cel 

puțin două semestre ale disciplinei Educație fizică (indiferent în ce an/semestre au fost parcurse) și să obțină minim 40 de credite la 

disciplinele obligatorii și minim opționale din anul III. 

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

calculul numărului minim de credite necesare pentru promovare.  

 

II. Condițiile de promovare a studenților în următorul an universitar, pentru studenții anilor II și III  (condițiile de promovare 

sunt cele aflate în vigoare în momentul începerii studiilor): 
 

1. Studenții înmatriculați în anul II 2022-2023: 
a.  Pentru a promova în anul III 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) 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 studii 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 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 studii 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 III 2022-2023: 

a.   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 vor promova materia Voluntariat în anul III de studii 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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