
 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL 
an universitar 2020

 
 
 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă:
 
ANUL I 
 
Drept civil. Persoanele – CIVIL2
Drept constituțional și instituții politice II
Drept roman II – ROMAN2
Dreptul Uniunii Europene I 
Organizații şi relații interna
Etica şi deontologia profesiilor juridice
Drepturile personalității –
Limbaj juridic II. Limba engleză 
Limbaj juridic II. Limba franceză 
Limbaj juridic II. Limba spaniolă 
 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC

Fundamentele pedagogiei şi teoria şi metodologia curriculumului

 

 

 

 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvență (DREPT ZI)
an universitar 2020-2021 - semestrul II 

Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 

CIVIL2 
țional și instituții politice II – CONSTI2 

2 
Dreptul Uniunii Europene I – DUE12 

ii internaționale – ORI2 
Etica şi deontologia profesiilor juridice. Scrierea academică – ETICA2 

– PERSONAL2 
Limbaj juridic II. Limba engleză – LBENGL2 
Limbaj juridic II. Limba franceză – LBFRANC2 
Limbaj juridic II. Limba spaniolă – LBSPAN2 

ul PSIHOPEDAGOGIC: 

Fundamentele pedagogiei şi teoria şi metodologia curriculumului – FP&TMC

B-dul Eroilor 25 
500030–Brașov 
tel.: (+40) 372.902.454
f-dr@unitbv.ro | www.unitbv.ro

 

ă (DREPT ZI) 

FP&TMC 

72.902.454 
| www.unitbv.ro/drept 



 

 

 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL 
an universitar 20

 
 
 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă:
 
ANUL II 
 
Drept civil. Teoria obligațiilor
Drept penal. Partea generală II
Drept administrativ II – ADMIN2
Drept internațional public 
Drept financiar și fiscal – 
Contencios constituțional
Drept contravențional* – 
Limbaj juridic IV. Limba engleză 
Limbaj juridic IV. Limba franceză 
Limbaj juridic IV. Limba spaniolă 
 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC

Didactica specialității – DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvență (DREPT ZI)
an universitar 2020-2021 -  semestrul II 

Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 

iilor – OBLIG4 
Drept penal. Partea generală II – PENG24 

ADMIN24 
ional public – DIPU4 

 FIN4 
ional* – CONTCO4 

 CONTRAV4 
. Limba engleză – LBENGL4 
. Limba franceză – LBFRANC4 
. Limba spaniolă – LBSPAN4 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC: 

S 

2 

ă (DREPT ZI) 



 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL 
an universitar 20

 
 
 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă:
 
ANUL III 
 
Drept civil. Succesiuni – SUCCES6
Drept penal. Partea specială II
Drept procesual penal II –
Drept comercial I – COME16
Dreptul transporturilor – 
*(O3) Dreptul insolvenței 
*(O3)Arbitraj comercial – 
*(O4)Proceduri alternative de solu
pachetul opțional 4 
*(O4) Drept internațional umanitar
 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC

Managementul clasei de elevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvență (DREPT ZI)
an universitar 2020-2021 - semestrul II 

folosite în orar au următoarea legendă: 

SUCCES6 
Drept penal. Partea specială II – PENS26 

– PROCP26 
COME16 

 TRANS6 
 – INSOLV6 – disciplină din pachetul opțional 3 
 ARBCO6 – disciplină din pachetul opțional 3 

Proceduri alternative de soluționare a conflictelor – ALTERN6 –

ional umanitar – DUMAN6 – disciplină din pachetul op

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC: 

Managementul clasei de elevi – MCE 

3 

ă (DREPT ZI) 

 

– disciplină din 

disciplină din pachetul opțional 4 



 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL 
an universitar 20

 
 
 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă:
 
ANUL IV 
 
Drept procesual civil II –PROCI2
Protecția juridică a drepturilor omului
Dreptul comerțului interna
Criminalistică – CRIM8 
Dreptul integrat ale mediului
*(O3) Drept diplomatic și consular
*(O4)Medicină legală – MEDLEG8
*(O4) Probleme de drept penal material 
pachetul opțional 4 
 

 

 

                                                          
1 A doua disciplină din acest pachet de discipline op
 

 
NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvență (DREPT ZI)

an universitar 2020-2021 -  semestrul II 

Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 

PROCI28 
juridică a drepturilor omului – PJDO8 

ului internațional – COMI8 

ntegrat ale mediului – MEDIU8 
și consular – DIPLO8 – disciplină din pachetul opț
MEDLEG8 – disciplină din pachetul opțional 4 

Probleme de drept penal material și procesual – PROBPEN8 –

                   
doua disciplină din acest pachet de discipline opționale nu a fost ofertată în acest an universitar.

4 

ă (DREPT ZI) 

țional 31 

– disciplină din 

ofertată în acest an universitar. 


