Acesta este Ghidul studentului la IF la Facultatea de Drept din ClujNapoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Conține o serie de
informații utile pentru studenți, fiind incluse aici liste ale cursurilor, planurilor
de învățământ, dar și informații utile de altă natură legate de activitatea
facultății noastre.
Deși informațiile din prezentul ghid au fost verificate cu atenție, e posibil
să intervină unele modificări, iar facultatea își rezervă dreptul de a face aceste
modificări în funcție de necesități.

Bun venit la facultatea noastră!

Ca decan al facultății, îmi face plăcere să vă urez bun venit la facultatea
noastră!
Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universității „Dimitrie Cantemir” din
București este o universitate orientată spre student, unde responsabilitatea
individuală, independența și îndrumarea de calitate superioară sunt
fundamentele educației pe care o oferim. Încercăm de asemenea să creăm un
loc unde să vă simțiți acasă și unde să vă facă plăcere să studiați.
Dezvoltarea planului nostru de învățământ a fost întotdeauna
preocuparea noastră de bază, dorind să vă oferim cele mai bune și mai adecvate
resurse pentru viitoarele cariere.
Corpul nostru didactic este unul de excepție, format din teoreticieni și
practicieni ai dreptului deopotrivă, care vă vor îndruma pe parcursul celor 4
ani de studii sau chiar și după aceea.
Facultatea noastră vă oferă posibilitatea de a opta între Programul de
studii universitare licență IF (cu frecvenţă) și Programul de studii
universitare licență IFR (cu frecvenţă redusă), fiecare dintre acestea
adaptate nevoilor, preferințelor și programului fiecărui student, în funcție de
necesitățile acestora.
Încurajăm studenții să dorească să se dezvolte, să își continue studiile și
le oferim cele mai bune condiții pentru a fi pregătiţi, în vederea demarării unor
cariere juridice și nu numai. Ne adresăm însă și absolvenților altor
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facultăți sau care nu sunt proaspăt licențiați, încurajându-i în pregătirea și
perfecționarea continuă pe care o presupun foarte multe locuri de muncă din
economia actuală.
Cea mai bună oportunitate în acest sens o oferă cele două Programe de
studii universitare de master: "Științe penale și criminalistică", respectiv
"Dreptul național și european al afacerilor", adaptate atât preferințelor și
înclinațiilor individuale ale fiecăruia cât și cerințelor pieței muncii, cu discipline
actuale, tematică bogată și o componentă practică extrem de pregnantă care
vine în ajutorul studenților noștri.
Atât programele noastre de licență, cât și programele de masterat au fost
evaluate de către ARACIS cu calificativul maxim acordat de către această
instituție – „Încredere”.

Vă dorim un an universitar plin de succes!

Decan,
Conf. univ. dr. Anca Mihaela Georoceanu
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1. PREZENTAREA UNIVERSITĂȚII
Universitatea noastră a devenit competitivă datorită
abilității noastre de a ne adapta tuturor necesităților situației socioeconomice, cât și pieței educaționale și de consultanță.
La ora actuală putem vorbi despre un adevărat sistem
educațional care cuprinde 14 facultăți și cele 17 specializări situate
în București, Constanța, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara, în
spații de învățământ aflate în proprietate și dotate impecabil pentru
un învățământ modern. În cei 25 ani de existență în jur de 30.000 de
persoane au absolvit universitatea noastră iar în momentul de față
avem în jur de 25.000 de studenți și masteranzi.
Sunt mai multe elemente care pot ilustra acest lucru. Aș
începe cu faptul ca avem sute de absolvenți care lucrează în instituții
și companii de prestigiu din SUA, Canada, Elveția, Germania, Olanda
etc.
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” este fondatoarea
Universității Euro-Mediteraneene cu sediul în Slovenia dedicată
studiilor de master și creata exclusiv din fonduri ale Uniunii
Europene.
Este de menționat și apartenența la E.U.A., cea mai puternică
Asociație a Universităților Europene precum și relațiile bilaterale cu
zeci de universități din străinătate, la loc de frunte fiind aceea cu
Universitatea Robert Schumann din Strasbourg. Oferta educațională
cuprinde studii de licență, cursuri de zi și frecvență redusă, precum și
studii de masterat.
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Ne adresăm absolvenților de liceu din acest an, dar într-o
măsură egală tuturor celor care au absolvit liceul în anii anteriori
pentru a urma acum studiile unei facultăți sau studiile celei de a doua
facultăți.
„Marea familie Cantemir” care numără acum peste 50.000 de absolvenți, studenți,
masteranzi, profesori, cu cei mai apropiați lor, aproximativ un milion de oameni - adică
părinții, frații, bunicii, soții, copiii – definește oameni inteligenți, cu respect față de valorile
creației pe care le promovăm pe parcursul studiilor și cu un rol deosebit de pozitiv în reașezarea
scării valorilor în societate.

Rectorul Universității,
Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu
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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI
Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI – rector fondator
Fondarea și evoluția Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”este una dintre dovezile
cele mai grăitoare ale eficienței inițiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum
este cel al învățământului universitar. În numai 18 ani de existență, universitatea noastră a reușit
să formeze 14 facultăți cu 19 specializări, în centre cu tradiție (București, Brașov,Cluj-Napoca,
Sibiu, Timișoara și Constanța), având peste 20.000 de studenți și un corp profesoral de înaltă
competență, îndeplinind standardele naționale și europene ale școlii superioare.
• Planurile de învățământ, metodologia, cercetarea științifică și practica studenților au fost
stabilite pornindu-se de la tradițiile școlii românești și de la exigențele moderne ale
învățământului superior.
• Înființarea și funcționarea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” se întemeiază, din punct
de vedere juridic, pe prevederile Constituției, Legii Învățământului, Legii privind acreditarea
instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor și ale Legii nr. 238 din 23 aprilie
2002 prin care facultăți ale Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” au fost definitiv acreditate,
precum și ale Legii 480/2008.
• Începând cu anul universitar 2005-2006, activitatea universității este organizată conform
principiilor elaborate prin Convenția de la Bologna, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare și ale H.G. nr. 88/2005.
• Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” se bucură de un incontestabil prestigiu intern și
internațional, întreținând relații de colaborare cu mari universități din Italia, Olanda, Portugalia,
Franța, Germania, S.U.A., Japonia, Thailanda și din alte țări.
• Până în prezent, de pe băncile facultăților noastre au ieșit peste 20.000 de licențiați și mai multe
mii de masteranzi – toți activând ca magistrați, avocați, procurori, cadre didactice, cercetători,
istorici, geografi, filologi, manageri în întreprinderi, instituții în administrația națională și locală
etc.
• În peisajul universităților particulare, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” se distinge
prin seriozitate și calitatea deosebită a școlii și cercetării. Diplomele obținute aici au o certă
valoare academică.
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Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, acreditată prin Legea nr.
238/2002 este evaluată instituțional de către ARACIS cu GRAD DE ÎNCREDERE
RIDICAT, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în
România.

Programele de studii ale facultății noastre – LICENȚĂ IF și IFR, precum și
cele două masterate - ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ și DREPTUL
NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AFACERILOR au fost de asemenea acreditate
calificativul fiind maxim:
ÎNCREDERE!
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2. PREZENTAREA FACULTĂȚII

Cine suntem noi?
Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universității
Creștine „Dimitrie Cantemir” București a fost înființată în
1991, acreditată conform Legii nr. 238 din 2002 şi
evaluată instituţional de Consiliul ARACIS cu cel mai înalt
calificativ care poate fi acordat unei universităţi în
România: GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. Diplomele
noastre de licenţă şi masterat sunt echivalente cu cele ale
oricărei instituţii de învăţământ publice sau private,
româneşti şi europene.

Ce facem noi?
În cadrul facultății se derulează cursuri de Drept
învăţământ cu frecvenţă și frecvență redusă, la nivelul
licenţei care permite practicarea profesiilor din domeniul
juridic: avocat, judecător, jurisconsult, procuror etc.
La nivelul următor, de masterat, există două
formaţii: "Ştiinţe penale şi criminalistică" (drept public)
şi "Dreptul național și european al afacerilor" (drept
privat), acreditate de Consiliul ARACIS cu calificativul
maxim.
Ne pregătim pentru introducerea şcolii doctorale .
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Programa analitică însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate
şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în
concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european.

Motive să alegeți facultatea noastră

1
Corpul profesoral este alcătuit din dascăli de valoare, practicieni –
cadrele didactice sunt totodată avocaţi, judecători, medici legişti, funcţionari
publici şi profesează efectiv ceea ce predau, precum şi teoreticieni care au
elaborat cursuri şi tratate de drept publicate la edituri de prestigiu. Facultatea
colaborează în domeniul cercetării ştiinţifice cu instituţii de prestigiu din ţară
şi străinătate iar studenţii sunt îndrumaţi să desfăşoare o activitate ştiinţifică
de calitate, care le permite să participe la sesiuni anuale şi la conferinţe
naţionale şi internaţionale.

2
În mai mare măsură decât absolvenţii altor facultăţi, absolvenţii noştri au
devenit magistraţi, consilieri juridici, avocaţi, notari, executori judecătoreşti,
cadre didactice universitare, funcţionari publici, şi deţin diferite funcţii
importante în instituţii publice şi private. Fiind compus din practicieni ai
profesiei, corpul nostru profesoral oferă studenţilor o pregătire aplicativă de
înalt nivel, iar mediul de universitate privată îi face pe absolvenţii noştri mai
asertivi şi mai competitivi.
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3
Pentru că suntem mai bine şi mai eficient organizaţi, taxa de studii pentru
facultatea noastră este mai mică decât cea din facultăţile similare de stat sau
particulare. Studentul se poate prezenta la examenele din sesiune fără plată.
Mai mult: studenţii învăţământului IF, din anii II - IV clasaţi pe primele două
locuri la învăţătură sunt scutiţi de taxa anuală de şcolarizare. Studenţii care
plătesc integral taxa de şcolarizare beneficiază de o reducere de 10%. Fraţii,
surorile, soţul sau soţia studentului, care sunt studenţi la facultatea noastră,
beneficiază de asemenea de o reducere cu 10% a taxei de şcolarizare.

4
Activitatea studenţilor este susţinută de baza ştiinţifică şi materială a
facultăţii. În biblioteca facultăţii poate fi consultat un mare număr de cărţi de
specialitate, precum şi reviste juridice în format tipărit sau on-line. Accesul
studenţilor la internet este gratuit şi nelimitat pe toată durată orarului de
funcţionare a bibliotecii. În incinta facultăţii au fost amenajate laboratoare de
informatică şi criminalistică prevăzute cu o reţea de calculatoare, aparatură
pentru video-proiecţie şi conectare la internet. Spaţiile în care se desfăşoară
activitatea didactică sunt generoase, construite în ultimii ani şi totalizează peste
2600 mp, cuprinzând o aulă, 3 amfiteatre, 4 săli de curs şi 15 săli de seminar.
De asemenea, un restaurant-cantină studenţească funcționează în curtea
Facultăţii.)

5
În afara practicii în tribunale, cabinete avocaţiale şi administraţia de stat
ori alte organizaţii studenţii sunt antrenaţi în activităţi extracuriculare: vizite la
penitenciare, cluburi şi cercuri la care participă personalităţi ale vieţii
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politice şi economice, academice şi ştiinţifice, participare la programul
ecologic de regenerare a pădurilor, activităţi sportive etc.
6
Locaţia facultăţii noastre este foarte accesibilă, nu departe de Gară şi
Autogară şi aproape de centrul oraşului şi de Tribunal: Cluj-Napoca, str.
Burebista, nr. 2.
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INFORMAȚII ÎNSCRIERE
ADMITERE 2018

INFORMAȚII ÎNSCRIERE
1. Cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
2. Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de
promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2018;
3. Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de
promovare a examenului de licență pentru promoția 2018 (în cazul
candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
4. Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
5. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni
străini sau etnici români din alte ţări;
6. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni
străini);
7. Certificatul de naştere – original si copie xerox;
8. Cartea de identitate și copie xerox;
9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
10. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
11. Patru fotografii tip buletin;
12. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
13. Dosar plic.
CONTACT
Orar secretariat:
Luni - Vineri: 10-14
Sâmbătă: 8-12
Adresă: str. Burebista, nr. 2, 400276 Cluj-Napoca
Telefoane secretariat: 0364-401057; 0264-432211;
Fax: 0264432265
Email: drept@dimitriecantemir.ro
Adresă web:
www.dimitriecantemir.ro
https://www.facebook.com/DreptCantemirCluj/

AUDIENȚE CONDUCERE
DECAN
CONF. UNIV. DR. ANCA MIHAELA GEOROCEANU

LUNI: 14-16;

PRODECAN
CONF. UNIV. DR. RODICA DIANA APAN

JOI: 14-15;

PRODECAN
CONF. UNIV. DR. CORINA-CRISTINA BUZDUGAN

MARȚI 11-12;

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT PUBLIC
LECT. UNIV. CAMELIA REGHINI
DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT PRIVAT
CONF. UNIV. DR. MIHNEA DAN RADU

LUNI: 15-16;

MIERCURI:13-14
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SERVICII / FACILITĂȚI

1. PERSONALUL ADMINISTRATIV
OAMENII care susțin funcționarea instituției sunt cea mai importantă
resursă a acesteia.
Alături de corpul didactic format din specialiști, teoreticieni și practicieni
deopotrivă facultatea noastră dispune de un personal administrativ calificat,
extrem de bine pregătit și informat, amabil și gata să soluționeze cerințele
legitime ale studenților în timp optim și cu maxim de eficacitate.
Așadar, puteți să vă adresați cu încredere, pentru orice fel de nelămuriri
sau probleme.
2. BIBLIOTECA
Biblioteca noastră are în inventar un număr de peste 1 5.000 volume și
titluri de specialitate, majoritatea recente și actualizate anual cu noile apariții
editoriale din domeniu.
De asemenea, este dotată cu programul SINTACT, cea mai importantă
bază de date juridică online, indispensabilă oricărui jurist sau viitor jurist.

ORARUL
BIBLIOTECII:
Luni – Vineri: 8-17; Sâmbătă: 8-12

Aveți acces la cele mai renumite reviste juridice online: PANDECTELE
ROMÂNE, REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT AL AFACERILOR, REVISTA ROMÂNĂ
DE DREPTUL MUNCII, REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT COMUNITAR, LEGISLAŢIA
UNIUNII EUROPENE, JURISPRUDENŢA COMUNITARĂ prin abonamentele pe
care le are facultatea.

3. DOTĂRILE MATERIALE
Facultatea noastră a făcut numeroase investiții în baza materială pentru a asigura
studenților săi cele mai bune condiții de studii. Ca un rezultat al acestora deținem
azi un număr important de săli de seminar și curs, cu spațiu generos și
dotări adecvate, precum și tehnologie de ultimă oră care vă oferă tot ceea ce este
necesar pentru o atmosferă de studiu.
Alături de cele sălile menționate mai deținem și 3 amfiteatre pentru desfășurarea
cursurilor, precum și laboratoare de specialitate (criminalistică, calculatoare, clinică
juridică) unde se desfășoară activitățile didactice și aplicative ale studenților
noștri, spații suficiente care permit asigurarea unui orar cât mai potrivit studiului.
Pentru recreere și dezvoltare optimă aveți acces și la sala de sport, construită tot în
incinta facultății, care vă permite relaxarea și practicarea a diverse jocuri și sporturi,
sub atenta îndrumare a unui specialist.

4. ALTE DOTĂRI
Pentru a asigura studenților noștri toate facilitățile necesare, facultatea
noastră are un spațiu în interiorul incintei în care funcționează un restaurant –
cafenea. Aici puteți lua masa, fără a mai fi nevoiți să părăsiți incinta, dacă nu doriți,
la prețuri rezonabile și accesibile. Vara, terasa acestui restaurant asigură un loc
vesel, perfect pentru servirea unei cafele sau a unui suc și pentru dezbateri
juridice informale.
Pentru evenimentele mai formale - festivități, simpozioane, conferințe
naționale și internaționale găzduite de facultatea noastră – Aula asigură o
ambianță adecvată.

5. FACILITĂȚI FINANCIARE STUDENȚI
Pentru aceia dintre voi care vă veți situa pe locul I și II la finalul anului școlar
facultatea oferă bursa de merit, care constă în scutirea totală de la achitarea
taxelor de studii.
Studenţii care plătesc integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar
2017-2018, până la data de 10.10.2018, beneficiază de o reducere de 10%.

De reducerea de 10% a taxei de şcolarizare beneficiază şi studenţii care au
în facultatea noastră înmatriculat un frate, o soră, soţul sau soţia.

6. FACILITĂȚI CERCETARE STUDENȚI
Pentru cei care doriți perfecționarea în străinătate, facultatea noastră oferă
acces la bursele din programul ERASMUS în situația îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate. Informații suplimentare legate de acest program găsiți aici:
dimitriecantemir.ro
Organizăm anual, fără taxă de participare, o sesiune națională de
comunicări studențești care se bucură de prezența studenților din toată țara.
Încercăm acum să promovăm acest eveniment pentru a-l face unul internațional.
Încurajăm astfel curiozitățile și pasiunile fiecăruia dintre voi, spiritul critic
și abilitățile de cercetare și comunicare, dar asigurăm în această modalitate și
susținerea carierei încă din perioada studenției, deoarece după cum bine
cunoașteți în prezent este imperios necesar ca fiecare să înceapă cât mai devreme
pregătirea pentru viitor.
Lucrările se publică după redactarea conformă normelor în Revista juridică
studențească, revistă publicată în cele mai bune condiții.

REGULAMENTE DE FUNCȚIONARE A FACULTĂȚII

Facultatea noastră funcționează conform Regulamentelor Universității
pe care le puteți accesa aici: http://www.ucdc.ro/regulamenteleuniversitatii.php
ÎNMATRICULAREA la facultate se face conform regulamentului,
după semnarea contractului de studii și achitarea taxei de școlarizare.
Informații suplimentare și răspunsuri la orice fel de nelămuriri vă oferă
secretariatul nostru.

CREDITELE
Creditele reprezintă o unitate de măsură convenţională a volumului de
muncă pe care studentul/masterandul trebuie să o depună pentru a promova o
anumită disciplină sau activitate, prevăzută în planul de învăţământ. Cantitatea
de muncă vizează: orele de prezenţă fizică la activităţile tutoriale, laboratoare,
proiecte, lucrări practice, dar şi orele de studiu individual necesar
autoinstruirii, elaborării lucrărilor de verificare, studiilor de caz etc., esenţiale
pentru însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, în vederea promovării
disciplinei. Importanţa disciplinei în cadrul planului de învăţământ sau gradul
de dificultate a conţinutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de
credite alocate. Poate fi luat în calcul timpul necesar documentării, în cazul unor
discipline noi, fără acoperire în cursuri sau lucrări de sinteză. Creditele nu
înlocuiesc evaluarea prin note şi, în consecinţă, ele nu au drept scop măsurarea
calităţii învăţării.
Convenția de alocare
- unui an de studiu îi sunt alocate 60 de credite, câte 30 de credite pe
semestru;
-primului ciclu de învăţământ (licenţă) i se alocă, 240 de credite, iar
programului de studii masterale, 90 sau120 de credite;
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-alocarea de credite are în vedere toate disciplinele din oferta
educaţională (obligatorii, opţionale şi facultative), inclusiv activitatea de
proiectare şi stagiile de practică;
-până la 10 credite se atribuie pentru elaborarea şi susţinerea cu succes
a lucrării de licenţă/disertaţiei;
-creditele sunt alocate ca valori întregi.
PROMOVAREA ANILOR DE STUDIU
Studenţii înscrişi la studiile universitare de licenţă cu durata de 4 ani (240
de credite) pot accede în anii următori de studiu pe baza respectării
următoarelor reguli:
1. Pentru anul I de studii se vor aplica următoarele prevederi:
a) promovează anul I de studii studentul care a acumulat 60 credite la
disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anul I în planul de
învăţământ;
b) poate fi admis în anul II de studiu, fără a fi promovat anul I, studentul care a
acumulat minim 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale
prevăzute pentru anul I în planul de învăţământ; în acest caz, obţinerea
creditelor obligatorii pentru promovarea anului I de studiu este transferată
anului II de studiu, studentul plătind, în anul II, taxe de examinare la disciplinele
nepromovate în anul I.
c) studentul, care nu îndeplineşte nici una din condiţiile de mai sus, va fi
exmatriculat sau, la cerere, are dreptul să se reînscrie, fără concurs de admitere,
în anul I, în regim cu taxă, recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele
acumulate anterior; în suplimentul la diploma se va specifica “repetent”.
2. Pentru anul II de studii trebuie aplicate următoarele prevederi:
a) promovează anul II de studii studentul care a acumulat 120 credite la
disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii I şi II în planul de
învăţământ;
b) poate fi admis în anul III, fără a fi promovat anul II, studentul care a acumulat
minimum 30 de credite aferente anului I de studiu, precum şi 30 de credite
aferente anului II prevăzute pentru disciplinele obligatorii şi opţionale din
planul de învăţământ; în acest caz, obţinerea creditelor obligatorii pentru
promovarea anilor I si II fiind transferată pentru anul III, studentul plătind taxa
de examinare la disciplinele nepromovate în anii I şi II.
c) studentul, care nu îndeplineşte nici una din condiţiile de mai sus, va fi
declarat repetent şi va repeta anul cu plata taxei anuale de studiu,
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recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior, iar
în suplimentul la diploma se va specifica “repetent”.
3. Pentru anul III de studii trebuie aplicate următoarele prevederi:
a) promovează anul III de studii studentul care a acumulat 180 credite la
disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii I, II şi III în planul de
învăţământ;
b) poate fi admis în anul IV, fără a fi promovat anul III, studentul care a
acumulat 40 de credite din anul I, 30 de credite aferente anului II, precum şi 30
de credite aferente anului III de studiu, prevăzute pentru disciplinele obligatorii
şi opţionale din planul de învăţământ; în acest caz, obţinerea creditelor
obligatorii pentru promovarea anilor II si III de studii este amânată pentru anul
IV de studii, studentul plătind în anul IV taxa de examinare la disciplinele
nepromovate în anii II şi III.
c) studentul, care nu îndeplineşte nici una din condiţiile de mai sus, va fi
declarat repetent şi va repeta anul, cu plata taxei anuale de studiu,
recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior, iar
în suplimentul la diploma se va specifica “repetent”.
4. Pentru anul IV de studii (terminal) trebuie aplicate următoarele prevederi:
a) promovează anul IV de studii studentul care a acumulat cele 240 de credite
la disciplinele obligatorii şi opţionale, prevăzute pentru anii I, II, III şi IV în
planul de învăţământ;
b) obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului IV de studii se
poate realiza pe parcursul anului, în sesiunile organizate de Universitate;
c) în condiţiile în care, la sfârşitul duratei legale a ciclului de învăţământ,
studentul, care nu a obţinut numărul total de 240 de credite, poate solicita
prelungirea duratei de studiu (an suplimentar) cu 1-2 semestre, în condiţiile
art. 58 din Legea învăţământului, în regim cu taxă.
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PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT și ORARUL

Pentru a identifica parcursul studiilor pe care le veți urma puteți accesa
pagina facultății unde puteți studia PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LINIAR pentru
anul univ.2017-2021
-PROGRAM DE STUDII LICENȚĂ IF-aici

Orarul anului universitar 2018-2019 poate fi accesat pe pagina

facultății:

- PROGRAM DE STUDII LICENȚĂ- IF- aici
- PROGRAM DE STUDII LICENȚĂ - IFR - aici
- STUDII MASTERAT DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL
AFACERILOR - aici
- STUDII MASTERAT ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ: - aici

PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI

Facultatea noastră are parteneriate cu mai multe instituții culturale,
științifice sau administrative din țară și municipiul Cluj-Napoca.

Astfel sunt:
CONSILIUL
LOCAL
CLUJ-NAPOCA,
CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ,
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, REGISTRUL COMERȚULUI,
AVOCATUL POPORULUI, TRIBUNALUL CLUJ, ACADEMIA ROMÂNĂ,
INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI etc.

Alături de aceste instituții organizăm practica de specialitate a
studenților, conferințe, simpozioane manifestări științifice și culturale de
interes atât pentru studenți cât și pentru întreaga comunitate.

