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 SPECIALIZAREA DREPT 
Total credite pentru disciplinele obligatorii, conform planului de învăţământ: 
Anul I – 66 credite  
Anul II – 63 credite 
Anul III – 60 credite 
Anul IV – 60 credite 
Disciplina Educaţie fizică este obligatorie şi are alocate 3 credite/semestru (total 6 
credite în anul I şi 3 credite în anul II suplimentar celor 60 de credite).  

 
 SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Total credite pentru disciplinele obligatorii, conform planului de învăţământ: 
Anul I – 64 credite 
Anul II – 62 credite 
Anul III – 60 credite 
Disciplina Educaţie fizică/Teoria și practica în educație fizică și sport este 
obligatorie şi are alocate 2 credite/semestru (total 4 credite în anul I şi 2 credite în 
anul II suplimentar celor 60 de credite). 
 
Potrivit contractului cadru de studii:  
”Pentru fiecare disciplină promovată studentul/masterandul obţine numărul de 

 credite atribuit disciplinei. Studentul/masterandul care la finele anului I nu a 
 acumulat minim 30 de credite este exmatriculat. 

Promovarea celorlalți ani de studiu necesită acumularea unui număr minim de 
 credite, conform Criteriilor de promovare aprobate de către Consiliul Facultății.   

În calculul numărului minim de credite necesar promovării nu se vor lua în calcul 
 creditele suplimentare celor 60 prevăzute în planul de învăţământ al anului.” 

 
 
 CONDIŢII DE PROMOVARE: 

 
1. Pentru promovarea anului I de studiu, an universitar 2021-2022, este necesară 

acumularea unui număr minim de 30 credite. Studentul care la finele anului I 
nu a acumulat minim 30 credite este exmatriculat. 



 
2. Pentru promovarea anului II de studiu, an universitar 2021-2022, este 

necesară: 
- promovarea tuturor examenelor din anul I (acumularea numărului total de 
credite aferente disciplinelor obligatorii din anul I, respectiv 66 la specializarea 
Drept şi 64 la specializarea Administraţie publică);  
- acumularea unui număr minim de 30 de credite aferente anului II.  
 

3. Pentru promovarea anului III de studiu (numai pentru specializarea Drept), an 
universitar 2021-2022, este necesară: 
- promovarea tuturor examenelor din anul I şi II (acumularea numărului total de 
credite aferente disciplinelor obligatorii din anul I şi II, respectiv 66 pentru anul 
I şi 63 pentru anul II); 
- acumularea unui număr minim de 30 de credite aferente anului III. 
 

Pentru promovare nu se vor lua în calcul creditele alocate disciplinelor facultative. 
 Acestea sunt  suplimentare creditelor prevăzute pentru disciplinele obligatorii. 

 
  

 
Conducerea facultății 

 
 


