UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE DREPT

NOTĂ PRIVIND ORARUL
DE LA
DREPT cu frecvenţă (DREPT ZI)
an universitar 2020-2021
semestrul I
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă:

ANUL I
Drept civil. Teoria generală – CIVIL1
Teoria generală a dreptului – TGD1
Drept constituţional şi instituţii politice I – CONSTI1
Drept roman I – ROMAN1
Istoria statului şi dreptului românesc – IDR1
Analiza economică a dreptului – ECONOM1
Organizarea sistemului judiciar şi a profesiilor juridice – JUSTITIE1
Limbaj juridic 1* – Limba engleza 1 – LBENGL1
- Limba franceza 1 – LBFRANC1
- Limba spaniola 1 – LBSPAN1
Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC – Psihologia educaţiei – PsEd
*Notă: Repartizarea studenţilor la limbile străine va fi afişată pe site-ul facultăţii.
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ANUL II
Drept civil. Drepturi reale – REALE3
Drept penal. Partea generală I – PENG13
Drept administrativ – ADMIN13
Dreptul Uniunii Europene II – DRUE23
Criminologie – CRIG3
Legislaţia comunicării şi retorică * – RETOR3 – disciplină opţională
Dreptul protecţiei consumatorului* – CONSUM3 – disciplină opţională
Limbaj juridic 3 – Limba engleză 3 – LBENGL3
- Limba franceză 3 – LBFRANC3
- Limba spaniolă 3 – LBSPAN3
Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC – Teoria şi metodologia instruirii.
Teoria şi metodologia evaluării - TMI&TME
*NOTĂ: Acestea sunt disciplinele opționale ofertate în acest semestru. Opțiunile au
fost exprimate deja pe platforma e-learning, în semestrul II al anului universitar
trecut. Studenţii care nu au optat în termenul pus la dispoziție, care a fost prelungit
până la data de 20.09.2020, vor fi repartizaţi automat la disciplina opţională pentru
care au înregistrate mai puține opțiuni.
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ANUL III
Drept civil. Contracte – CONTR5
Drept penal. Partea specială I – PENS15
Drept procesual penal I – PROCP15
Dreptul familiei şi regimuri matrimoniale – FAM5
Drept bancar– BANC5
*(O1)Drept medical – MED5 – disciplină din pachetul opţional 1*
*(O1)Etică și integritate academică – ETICA5 – disciplină din pachetul
opţional 1*
*(O2)Dreptul contractelor administrative – COADMIN5 – disciplină din
pachetul opţional 2*
*(O2)Dreptul urbanismului – URBAN5 – disciplină din pachetul opţional 2*
Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC – Informatică asistată de calculator IAC
*NOTĂ: Acestea sunt disciplinele opționale ofertate în acest semestru. Opțiunile au
fost exprimate deja pe platforma e-learning, în semestrul II al anului universitar
trecut (S-a ales una dintre discipline opţionale din fiecare pachet.). Studenţii care nu
au optat în termenul pus la dispoziție, care a fost prelungit până la data de
20.09.2020, vor fi repartizaţi automat la disciplina opţională pentru care au
înregistrate mai puține opțiuni.
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ANUL IV
Drept procesual civil I –PROCI17
Dreptul muncii şi securităţii sociale –MUNCA7
Drept internaţional privat –DIPR7
Drept proprietăţii intelectuale – PROPR7
Drept comercial II –COM27
Drept notarial –NOTAR7 – pachet opţional 1*
Drept funciar –FUNCI7 - pachet opţional 1*
Drept execuţional civil –EXECI7 - pachet opţional 1*
Tehnica redactării actelor juridice – TEHNICA7 - pachet opţional 1*
Dreptul execuţional penal –EXECP7 - pachet opţional 2*
Statutul profesiilor juridice – STATUT7 - pachet opţional 2*
Dreptul asigurărilor – ASIG7 - pachet opţional 2*
Dreptul european al afacerilor – EURAFAC7 - pachet opţional 2*
*NOTĂ: Acestea sunt disciplinele opționale ofertate în acest semestru. Opțiunile au
fost exprimate deja pe platforma e-learning, în semestrul II al anului universitar
trecut (S-a ales una dintre discipline opţionale din fiecare pachet.). Studenţii care nu
au optat în termenul pus la dispoziție, care a fost prelungit până la data de
20.09.2020, vor fi repartizaţi automat la disciplina opţională pentru care au
înregistrate mai puține opțiuni.

