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INFORMAŢII PRACTICE IMPORTANTE:

Atenţie: CALENDARUL ADMITERII MODIFICAT !

Art.: 2.3, art. 3.4, art. 3.5, art. 3.8 alin. final, art. 4.2 alin. 1 lit. b, art.4.3 alin.1
şi alin. 5 din Metodologia de Admitere la Studiile Universitare  de Masterat la
Facultatea de Drept se modifică astfel încât calendarul admiterii 2013 (sesiunea de
vară: iulie; sesiunea de toamnă: septembrie) este următorul:

10-24 iulie 2013* - înscrierea candidaţilor (*înscrierile se fac zilnic de luni până
vineri, orele 900-1300)
09 - 23 septembrie 2013* - înscrierea candidaţilor (*înscrierile se fac zilnic de luni
până vineri, orele 900-1300)
28 septembrie 2013* - concursul de admitere (*ora 1000)
28 septembrie 2013* - afişarea rezultatelor provizorii (*ora 1800)
30 septembrie 2013* - contestaţii (*orele 800-1000)
30 septembrie 2013* - confirmarea locurilor prin achitarea taxei de înmatriculare,
achitarea ratei I din taxa de studii (locuri cu taxă), depunerea diplomei de licenţă şi
a foii matricole/suplimentului la diplomă în original (promoţiile 2012 şi cele
anterioare), respectiv a adeverinţei în original (promoţia 2013) -*orele 1100-1400

30 septembrie 2013* - afişarea rezultatelor finale ale admiterii în urma confirmării
locurilor (*ora 1600)

NUMĂRUL DE LOCURI

Locurile finanţate de la bugetul de stat: 60 locuri la studii universitare de masterat.

Locurile cu taxă: 190 locuri la studii universitare de masterat.

Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe bază de dosar şi concurs.
Concursul se susţine numai pentru locurile finanţate de la buget.
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METODOLOGIA DE ADMITERE
LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

I. SPECIALIZĂRI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1.1. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează în conformitate cu:
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare; H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
master; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3544/2013 privind cadrul general de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat pentru anul universitar 2013-2014.

Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat la Facultatea de Drept se face prin
concurs. Organizarea şi desfăşurarea selecţiei este de competenţa Universităţii de Vest din
Timişoara, făcându-se pe baza criteriilor aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale şi a
Metodologiei proprii.

1.2. Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara organizează pentru anul
universitar 2013/2014 studii universitare de masterat la următoarele specializări acreditate:

1. specializarea Dreptul afacerilor - 2 semestre;
2. specializarea Știinţe penale - 2 semestre;
3. specializarea Carieră judiciară - 2 semestre;
4. specializarea Dreptul Uniunii Europene - 2 semestre;
5. specializarea Administraţie publică - 4 semestre.
1.3. Cursurile de masterat pot fi urmate de către:

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr.
288/2004), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă
durată (cf. Legii nr. 84/1995), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de către direcţia de specialitate MEN ca fiind cel puţin studii universitare de
licenţă, cu excepţia masteratului în Carieră judiciară, care poate fi urmat doar de către
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai facultăţilor de drept cu durata de 4 ani;

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de
către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere,
fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoaştere a studiilor (Anexa 3 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de  master pentru anul universitar  2013 – 2014 la UVT).

c) cetăţenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina
şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, care vor candida separat pe
locurile bugetate repartizate de MEN, în limita cifrelor de școlarizare aprobate de ARACIS;

d) cetăţenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi ai unor
universităţi din Republica Moldova. Ei vor candida la concursul de admitere cu respectarea
criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea
cetăţenilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2013/2014 (Anexa 4 la
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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de
master pentru anul universitar 2013 – 2014 la UVT);

e) cetăţenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care se pot înscrie la concursul de
admitere pe cont  propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată
de MEN în urma evaluării dosarului candidului de către instituția de învățământ pentru care a
optat. (Anexa 5 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii
universitare de  master pentru anul universitar 2013 – 2014, la UVT).

II. NUMĂRUL DE LOCURI ŞI TAXELE DE ŞCOLARIZARE

2.1 Pentru anul universitar 2013/2014 numărul total de locuri scoase la concurs la studiile
universitare de masterat este de 250 locuri. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este
de 60. Numărul de locuri cu taxă este de 190.

2.2 Taxa de şcolarizare anuală este de 3500 lei pentru masteratele de Dreptul afacerilor,
Știinţe penale,  Carieră judiciară şi Dreptul Uniunii Europene, respectiv de 3000 lei pentru
masteratul de Administraţie publică, urmând a fi reactualizată la nivelul alocaţiei bugetare în
fiecare an universitar. Totodată, pentru anul universitar 2013-2014, universitatea îşi rezervă
dreptul să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 10% a cursului de RON / EUR,
valabil la 1 octombrie 2013, cu aplicare la tranşele rămase de plată.

2.3 (1) Taxele de şcolarizare se plătesc conform următorului grafic:
a) rata I: 350 lei (300 lei la Administraţie publică), termen de plată 27.09.2013;
b) rata a II-a: 1400 lei (1200  lei la Administraţie publică), termen de plată 15.10.2013;
c) rata a III-a: 1750 lei (1500 lei la Administraţie publică), termen de plată 25.01.2014.
(2) Neachitarea la scadenţă a ratei a II-a şi a III-a din taxa de şcolarizare are ca efect

suspendarea dreptului studentului de a se prezenta la examene/colocvii, iar după o întârziere mai
mare de 30 zile, celor în cauză li se suspendă calitatea de student. Reluarea calităţii de student se
face cu achitarea taxei de ridicare a suspendării şi a penalităţilor de întârziere.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

3.1 Înscrierea candidaţilor la admitere se face în perioada 10 - 24 iulie 2013 (luni-vineri)
şi 19 - 23 septembrie 2013 (luni-vineri), între orele 900 şi 1300 la sediul Facultăţii de Drept, B-dul
Eroilor nr. 9 A.

3.2 Taxa de înscriere la admitere este de 100 lei, care se achită o dată cu depunerea
dosarului. Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul opțiunilor
programelor de masterat la care se înscriu candidaţii. Candidaţii care se înscriu simultan la două
sau mai multe programe de masterat vor depune câte un dosar pentru fiecare din aceste programe
şi vor achita taxa de înscriere şi înmatriculare aferentă pentru fiecare dintre acestea. Un candidat
poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent.

3.3 Taxa de înmatriculare este de 150 lei.
3.4. Confirmarea locului obţinut în urma concursului de admitere, prin achitarea taxei de

înmatriculare de 150 lei, are loc până în data de 27.09.2013, ora 14.00.
3.5. Candidaţii care optează pentru locurile cu plata taxelor de şcolarizare sunt obligaţi ca

până în data de 27.09.2013 să achite, pe lângă taxa de înscriere (100 lei) şi taxa de înmatriculare
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(150 lei), 10% din taxa de școlarizare, urmând ca în caz contrar să nu dobândească calitatea de
student.

3.6. Studenţii care îşi retrag actele sau renunţă la calitatea de student după achitarea taxei
de înscriere şi de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare nu pot solicita restituirea sumelor
achitate.

3.7. Pentru înscriere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi o etichetă volantă,
conform modelului din anexe, în care vor menţiona toate datele solicitate. Eticheta volantă se va
lipi pe coperta dosarului plic, iar fişa de înscriere va fi introdusă în dosarul respectiv.

3.8. Înscrierea candidaţilor la admitere se va face în baza următoarelor acte şi documente
care se introduc în dosarul plic alături de fişa de înscriere:

a) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
b) foaia matricolă, în copie legalizată;
c) diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta în original;
d) foaie matricolă/supliment la diplomă în original sau în copie legalizată;
e) diploma de masterat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit

un masterat);
f) foaie matricolă/supliment la diplomă în copie legalizată;
g) certificatul de naştere în copie legalizată;
h) certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au

schimbat numele de familie);
i) carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de

admitere;
j) două poze tip buletin de identitate.

Prin derogare de la prevederile lit. c), absolvenţii studiilor de licenţă din promoţia  2013
cărora nu li s-au eliberat diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pot prezenta în locul
acestora  originalul adeverinţei-tip din care să rezulte faptul că au absolvit studiile de licenţă şi au
promovat examenul de licenţă, media generală de licenţă, notele obținute la probele susținute la
examenul de licenţă, termenul de valabilitate a adeverinței şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Nedepunerea diplomei de licenţă şi a foii matricole/suplimentului la diplomă în original
(promoţiile 2012 şi anterioare), respectiv a adeverinţei în original (promoţia 2013), până la data
de 27 septembrie 2013, din culpa candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la
bugetul de stat.

IV. CALCULUL PUNCTAJULUI, CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT ŞI
STABILIREA REZULTATELOR

4.1 Pentru locurile finanţate de la buget, admiterea la studiile de masterat are loc pe bază
de concurs de admitere.

4.2. Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat clasificarea candidaţilor pentru aceste
locuri are loc având în vedere punctajul obţinut după următorul mod de calcul:

a) un număr de puncte egal cu media generală a anilor de studii universitare de licență;
b) un număr de 1-10 puncte acordat de comisia de admitere în urma concursului de admitere

ce va avea loc în data de 24.09.2013, ora 14, la sediul Facultăţii de Drept.
  Candidaţii care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susţin concurs de admitere.
Aceştia sunt clasificaţi pe locurile disponibile, în funcţie de criteriul prevăzut la lit. a).
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4.3. Ierarhizarea şi departajarea candidaţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat se
face în funcţie de punctajul obţinut, iar afişarea rezultatelor provizorii se va face până în data de
25.09.2013.

În cazurile în care doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut un punctaj egal, departajarea
acestora se va face pe baza mediei generale a anilor de studii, iar dacă acest criteriu nu este
suficient se va ţine seama de media la examenul de licenţă.

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor
concursului de admitere. Rezultatele contestaţiilor se afişează în termen de 24 de ore de la data
expirării termenului de depunere a contestaţiilor; decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

 Dacă un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget nu-şi confirmă locul
prin achitarea taxei de înmatriculare în termen, locul rămas liber se ocupă de către un candidat
admis cu taxă de şcolarizare în funcţie de punctajul obţinut şi care şi-a confirmat locul prin
achitarea taxei de înmatriculare.

Afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere are loc în data de 27.09.2013, după
achitarea taxei de înmatriculare.

După primul an de masterat, în cazul masteratului de Administraţie publică, masteranzii
vor fi reclasificaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat în funcţie de media generală de
absolvire a anului I de masterat.

4.4. Studiile universitare de masterat vor fi organizate numai la specializările şi formele
pentru care sunt înscrişi şi declaraţi admişi cel puţin 15 candidaţi, iar numărul locurilor finanţate
de la bugetul de stat la fiecare specializare a programului de studii universitare de masterat se vor
stabili, prin decizie a decanului facultăţii, în limita locurilor aprobate, în raport cu gradul de
ocupare a fiecărei specializări. În acest sens, candidaţii vor menţiona, în cererea de înscriere, pe
lângă opţiunea de bază, pentru o anumită specializare, şi una sau mai multe opţiuni alternative
pentru celelalte specializări ale acestor studii.

4.5. Concursul de admitere constă într-un examen teoretic şi practic tip grilă, având ca
bibliografie:

1. Pentru masteratul Dreptul afacerilor: Stanciu D. Cărpenaru „Tratat de drept comercial
român”, Ed. Universul Juridic, 2012, Societăţile comerciale şi Contractele comerciale speciale.

2. Pentru masteratul Știinţe penale: Codul penal comentat. Partea generală, autori M.
Basarab, V. Paşca, C. Butiuc și Gh. Mateuț, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007.

3. Pentru masteratul Administraţie publică: Drept administrativ. Ediţia a IV-a, autor
Anton Trăilescu, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2010 – Actele administraţiei şi contenciosul
administrativ; Legea contenciosului administrativ comentată, autori Anton Trăilescu, Alin
Trăilescu, Editura C. H. Beck, București, 2013.

 4. Pentru masteratul Carieră judiciară: L. Pop, I. F. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de
drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2012.

5. Pentru masteratul Dreptul Uniunii Europene: Raluca Bercea, Drept comunitar.
Principii, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007 – Principii ale aplicării dreptului comunitar; Raluca
Bercea, Drept comunitar. Istoric, izvoare, instituţii. Note de curs si aplicaţii practice, Mirton,
Timişoara, 2009.
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V. COMPETENŢELE ŞI CUNOŞTINŢELE ABSOLVENŢILOR STUDIILOR
UNIVERSITARE DE MASTERAT

5.1. Absolvirea cursurilor de masterat atestă dobândirea de către cursanţi a competenţelor
şi cunoştinţelor în domeniul masteratului absolvit, conform planului de învăţământ aferent
(Anexa nr. 3), după cum urmează:

1. masteratul în Dreptul afacerilor:
Competenţe profesionale
1. Identificarea, utilizarea strategiilor, modelelor şi tehnicilor din domeniul dreptului afacerilor I
2. Identificarea tendinţelor societăţii în contextul integrării  României în U.E. şi al adaptării
instrumentelor de lucru la realităţile naţionale.
3. Elaborarea de studii, situaţii statistice şi rapoarte aplicabile profesional şi comunicarea lor
factorilor interesaţi.
4. Utilizarea de studii, situaţii tehnologice de informare şi comunicare (NTIC) în comunicarea de
masă în domeniul afacerilor.
5. Analiza critică a crizelor, elaborarea de metode şi instrumente de rezolvare a acestora într-un
context socio-uman dat.
6. Conceperea consultanţei de specialitate în contextul globalizării într-un cadru specializat şi
organizat.
Competenţe transversale
1.  Abordarea  în  mod  realist  –  cu  argumentare  atât  teoretică,  cât  şi  practică -   a  unor  situaţii  –
problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu
respectarea normelor deontologice.
2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea unor sarcini
de coordonare.
3. Evaluarea continuă a nevoii de formare profesională şi a perspectivelor de dezvoltare
profesională la locul de muncă şi în alte locuri de muncă de pe piaţa muncii.

2. masteratul în Știinţe penale:
Competenţe profesionale
1. Soluţionarea unei probleme complexe de drept penal şi/sau drept procesual penal.
2. Interpretarea critică, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional penal
şi/sau procesual penal, dreptul penal şi/sau procesual penal european şi dreptul penal şi/sau
procesual penal al altor state.
3. Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor moderne de criminalistică în scopul soluţionării
unei probleme complexe de drept.
4. Aplicarea teoriilor criminologice moderne în scopul soluţionării unei probleme complexe de
drept penal.
5. Utilizarea adecvată a politicilor penale şi teoriilor privind sociologia dreptului penal.
6. Utilizarea adecvată a concluziilor raportului de expertiză medico-legal în scopul soluţionării
unei probleme complexe de drept penal.
Competenţe transversale
1. Abordarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii –
problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu
respectarea normelor deontologice.
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2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea unor sarcini
de coordonare.
3. Evaluarea continuă a nevoii proprii de formare profesională şi a perspectivelor de dezvoltare
profesională la locul de muncă şi în alte locuri de muncă de pe piaţa muncii.

3. masteratul în Administraţie publică:
Competenţe profesionale:
1. Aplicarea regulilor de bază privind organizarea si funcţionarea administraţiei publice centrale
şi locale.
2. Analizarea legalității actelor administraţiei publice, dar şi constatarea şi sancţionarea adecvată
a contravenţiilor.
3. Operarea adecvată cu actele de gestiune publică, dar şi interpretarea și utilizarea adecvată a
legislației privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică.
4. Utilizarea adecvată a mecanismelor procedurii adoptării actelor administrative de autoritate și
aplicarea acestor acte.
5. Interpretarea și utilizarea adecvată a legislației din domeniul statutului funcţionarilor publici.
6. Interpretarea și utilizarea adecvată a legislației privind regimul juridic al domeniului public.
Competente transversale:
1. Abordarea de pe baze realiste, cu luarea în considerarea a unor argumente ştiinţifice solide, a
variatelor probleme născute în interiorul autorităţilor şi a instituţiilor administraţiei publice.
2. Identificarea unor soluţii viabile pentru multiplele şi diversele probleme apărute în activitatea
instituţiilor din sistemul administraţiei publice.
3. Exercitarea de atribuţii de conducere în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi dobândirea
capacităţii de a coordona multiple compartimente din cadrul aceleiaşi autorităţi publice ori de a
asigura o eficientă colaborare între două sau mai multe astfel de autorităţi.

4. masteratul în Carieră judiciară:
Competenţe profesionale
1. Interpretarea critică, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul public şi privat,
penal şi civil etc.
2. Identificarea facilă, analizarea şi interpretarea problematicilor teoretice şi practice complexe
specifice domeniului juridic.
3. Utilizarea adecvată a instrumentelor, metodelor şi tehnicilor specifice domeniului, cu
respectarea şi aplicarea normelor deontologice.
4. Soluţionarea unor probleme complexe de drept public sau/şi privat pe care le ridică situaţii de
fapt concrete.
5. Medierea conflictelor dintre persoanele fizice şi/sau juridice prin intervenţii discursive şi
consiliere juridică.
6. Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă în domeniul juridic, cu aplicarea, atunci când este
cazul, a principiilor de leadership.
Competenţe transversale
1. Abordarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii –
problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu
respectarea normelor deontologice.
2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în munca în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea
unor sarcini de coordonare.
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3. Evaluarea continuă a nevoilor proprii de formare profesională şi a perspectivelor de dezvoltare
profesională la locul de muncă şi în alte locuri de pe piaţa muncii.

5. masteratul în Dreptul Uniunii Europene:
Competențe profesionale
1. Identificarea, utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor din domeniul dreptului Uniunii
Europene.
2. Identificarea tendinţelor societăţii în contextul integrării României în Uniunea Europeană şi al
adaptării instrumentelor de lucru la realităţile naţionale.
3. Elaborarea de studii, situaţii statistice şi rapoarte aplicabile profesional şi comunicarea lor
factorilor interesaţi.
4. Utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC) în comunicarea de masă în
domeniul dreptului Uniunii Europene.
5. Analiza  critică a dificultăţilor integrării dreptului Uniunii Europene în sistemul de drept
pozitiv intern,  elaborarea de metode şi instrumente de rezolvare a acestora într-un context dat.
6. Conceperea consultanței de specialitate în contextul globalizării într-un cadru specializat şi
organizat.
Competențe transversale
1. Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii-
problemă de drept european  cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluţionării eficiente a
acestora, cu repsectarea normelor deontologice.
2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară, cu componentă principală
în dreptul Uniunii Europene, cu îndeplinirea unor sarcini de coordonare.
3. Evaluarea  continuă a nevoii proprii de formare profesională în materia dreptului Uniunii
Europene și a perspectivelor de dezvoltare profesională la locul de muncă și în alte locuri de
muncă de pe piaţa muncii.

VI. DISPOZIŢII  FINALE

6.1 Candidaţii declaraţi reuşiţi în urma concursului dobândesc calitatea de masterand la
Cursurile de masterat ale Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara şi se obligă să
respecte toate regulamentele şi Dispoziţiile emise de instituţia de învăţământ, precum şi legile în
vigoare.

6.2. Taxele de înscriere şi înmatriculare şi taxele de şcolarizare încasate nu se restituie
decât în cazul în care facultatea nu organizează cursurile pentru care au optat candidaţii, în
condiţiile menţionate la pct. 4.4. de mai sus.

6.3. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de masterat au dreptul
să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de
învăţământ.

6.4. Prezenta metodologie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la sediul
Facultății de Drept, pe website-ul Facultății şi se difuzează candidaţilor odată cu înscrierea la
admitere.

6.5. Prezenta metodologie reprezintă cadrul legal de desfăşurare a admiterii la Facultatea
de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
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6.6. Prin completarea şi semnarea Fişei de înscriere de către studenţi, aceştia se obligă să
respecte şi să îşi însuşească dispoziţiile prezentei metodologii, precum şi regulamentele şi
dispoziţiile interne, care fac parte de drept din contractul de studii încheiat.

6.7. La începutul anului universitar, până cel mai târziu în data de 15 octombrie, toţi
studenţii vor completa şi vor depune la casieria facultăţii fişa de înscriere în anul de studii pe care
îl urmează.


