
 

 
NOTĂ PRIVIND ORARUL 
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an universitar 201

 
 
 
 
 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă:
 
 
 
ANUL I 
 
Discipline obligatorii  
Dreptul de proprietate intelectuală şi brevetul european 
Protecţia europeană a drepturilor omului
Etică și integritate academică 
Transferul de proceduri în materie penală
 
Discipline opționale: 
Pachetul nr. 1 de discipline op
Legislația achizițiilor publice –
Dreptul european al contractelor 
 
Pachetul nr. 2 de discipline op
Drept european umanitar – UMANITAR2
Forme şi principii de cooperare judiciară ale UE în materie penală 
 

NOTĂ: Studenții masteranzi 
două pachete de discipline op

Cererea individuală prin care se optează
opționale se va depune la sediul
Titulescu) până cel târziu la data de 
cererea în termenul menționat
pentru care s-au depus mai pu

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL de la MASTERAT 
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI CARIERĂ JUDICIARĂ (LECJ

universitar 2018-2019 semestrul II 

Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 

de proprietate intelectuală şi brevetul european – BREVET2 
Protecţia europeană a drepturilor omului – PEDO2 

 – ETICA2 
Transferul de proceduri în materie penală – TRANSFER2 

Pachetul nr. 1 de discipline opționale – acesta corespunde secțiunii A din orar
– ACHIZ2 

contractelor – CONTRACT2 

Pachetul nr. 2 de discipline opționale – acesta corespunde secțiunii B
UMANITAR2 

Forme şi principii de cooperare judiciară ale UE în materie penală – COOPERARE2

ții masteranzi din anul I la LECJ trebuie să opteze pentru unul dintre cele 
pachete de discipline opționale, astfel precum sunt menționate acestea mai sus.

prin care se optează pentru unul dintre cele două pachete 
depune la sediul Departamentului Drept (sala de lângă Aula Nicolae

târziu la data de 22 martie 2019, ora 15.00. Studen
ționat vor fi repartizați automat la pachetul de discipline op

puține cereri până la data menționată. 
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LECJ) 

A din orar 

B din orar 

COOPERARE2 

trebuie să opteze pentru unul dintre cele 
ționale, astfel precum sunt menționate acestea mai sus.  

pachete  de discipline 
Drept (sala de lângă Aula Nicolae 

, ora 15.00. Studenții care nu depun 
pachetul de discipline opționale 

| www.unitbv.ro/drept 



 

 

 

ANUL II 

Discipline obligatorii  
Practica de specialitate  
Elaborarea lucrării de disertație
 
Discipline opționale: 
Pachetul nr. 1 de discipline op
Dinamica obligațiilor în dreptul european 
Libera concurență și organisme de supraveghere a mediului de afaceri 
 
Pachetul nr. 2 de discipline op
Criminalistică: Tehnici și procedee modern
Asistența judiciară în materie penală
 
NOTĂ: Studenții masteranzi 
două pachete de discipline op

Cererea individuală prin care se optează
opționale se va depune la sediul
Titulescu) până cel târziu la data de 
cererea în termenul menționat
pentru care s-au depus mai pu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ție 

Pachetul nr. 1 de discipline opționale – acesta corespunde secțiunii A din orar
țiilor în dreptul european – OBLIG4 

și organisme de supraveghere a mediului de afaceri – CONCURENT4

Pachetul nr. 2 de discipline opționale – acesta corespunde secțiunii B
și procedee moderne de investigare penală – TEHNICI

ă în materie penală – ASISTENTA4 

ții masteranzi din anul II la LECJ trebuie să opteze pentru unul dintre cele 
pachete de discipline opționale, astfel precum sunt menționate acestea mai 

prin care se optează pentru unul dintre cele două pachete 
depune la sediul Departamentului Drept (sala de lângă Aula Nicolae

târziu la data de 22 martie 2019, ora 15.00. Studen
ționat vor fi repartizați automat la pachetul de discipline op

puține cereri până la data menționată. 

2 

A din orar 

CONCURENT4 

B din orar 
TEHNICI4 

la LECJ trebuie să opteze pentru unul dintre cele 
ționale, astfel precum sunt menționate acestea mai sus.  

pachete  de discipline 
Drept (sala de lângă Aula Nicolae 

, ora 15.00. Studenții care nu depun 
pachetul de discipline opționale 


