FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Extensiunea Bălţi
Drept
II - Master
Drept European, extensiunea Bălţi

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

Dreptul european al afacerilor
Lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă
Asist. univ. Olesea Tabarcea
2.6 Tip de evaluare
2.7 Regimul discipinei
I
E

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

2
28
ore
40
37
40
0
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

119
175
7

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Dreptul Uniunii Europene.
Cunoașterea instituțiilor juridice specifice din Dreptul Uniunii
Europene.

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Cursul se desfășoară în mod interactiv în funcție de tematica și
bibliografia indicată, pe baza notelor de curs și a prezentărilor
cadrului didactic.
Însușirea noțiunilor prezentate la curs: seminarul se desfăsoară
pe baza notelor de curs, precum și pe baza pregătirii individuale,
sub îndrumarea cadrului didactic, în vederea însușirii
cunoștințelor
de către studenți și a îmbunătățirii calității
expunerilor.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice dreptului
european al afacerilor): cunoașterea constituirii Uniunii Europene, cunoașterea instituțiilor Uniunii
Europene și înțelegerea funcționării acestora, înțelegerea importanței dreptului european al afacerilor
în cadrul funcționării Uniunii Europene; definirea și utilizarea adecvată a terminologiei specifice.
C2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale dreptului european al afacerilor): explicarea specificului și
importanței dreptului european al afacerilor, explicarea și interpretarea jurisprudenței CJUE relevante;
înțelegerea utilizării adecvate a regulilor instituțiilor juridice de drept european al afacerilor.
C3. Dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor specifice dreptului european al afacerilor
C4. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare): corelarea cunoștințelor
teoretice cu aplicarea în situații practice; evaluarea critică a textelor din legislația Uniunii Europene,
doctrină și jurisprudență în dreptul european al afacerilor
C5. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile
ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în
relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională): înțelegerea importanței dreptului european al afacerilor, înțelegerea poziției
și responsabilităților României în contextul integrării în Uniunea Europeană.
C5. Etice: identificarea specificului și rolului studiului dreptului european al afacerilor, cu un
comportament metodic adaptat în funcție de structurile de conținut ale materiei studiate, cu participare
activă pe parcursul studiului cursului.
CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil,cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă, cu elemente de
interdisciplinaritate.
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare și de formare
profesională asistată
CT.4. Identificarea și sintetizarea de soluţii generice şi alternative la probleme de practică.

7.1. Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
O.1. Cursul urmărește prezentarea în mod accesibil și riguros a conceptelor și instuțiilor juridice
specifice dreptului european al afacerilor, precum și a jurisprudenței CJUE relevante în acest
domeniu, prin deprinderea metodelor de lucru și de cercetare din domeniu. Se urmărește
identificarea principalelor coordonate ale dezbaterilor privind problemele actuale specifice din
domeniul dreptului european al afacerilor. Cursul se adresează și masteranzilor care nu au studiat
anterior dreptul european sau dreptul Uniunii Europene, dar și masteranzilor care au cunoștințe în
domeniu, urmând să le dezvolte și să le aprofundeze
Cursul Dreptul european al afacerilor se dorește a fi o etapă de deschidere în calea cunoașterii
aspectelor ce țin de dreptul european al afacerilor, într-un domeniu de actualitate și de interes, atât
pentru masteranzii care studiază această disciplină în cadrul programelor universitare, cât și pentru
practicienii care au contact în activitatea lor cu diferite aspecte ale dreptului european al afacerilor,
prin implicațiile pe care le are în multe domenii, precum și pentru cei care, în condițiile intensificării
raporturilor de drept al afacerilor specifice cadrului european, se află într-o etapă marcată de accesul
la informație și de nevoia de cunoaștere și au nevoie de un instrument care să le permită accesul la
informație specifică, precum și pentru cei interesați de problemele și implicațiile specifice dreptului
european al afacerilor, care prin specificul său și deschiderea europeană interesează la modul
general pe oricine, în condițiile unei culturi juridice la nivelul Uniunii Europene.
Disciplina dreptul european al afacerilor vizează un domeniu aflat în dezvoltare, cu implicații la
nivelul Uniunii Europene și urmărește să contribuie la înțelegerea specificului și semnificației
aspectelor care țin de dreptul european al afacerilor, principiile aplicabile, aspecte ce țin de etică și
responsabilitate în afaceri, piața unică și libertățile fundamentale la nivel european, politicile, uniunea
economică și monetară, precum și alte aspecte importante.

7.2. Obiectivele specifice

 însușirea limbajului juridic specific dreptului european al afacerilor și utilizarea adecvată a acestuia,
definirea noțiunilor specifice.
 cunoașterea principiilor și metodelor specifice dreptului european al afacerilor
 înțelegerea și interpretarea legislației UE și a jurisprudenței CJUE în materia dreptului european al
afacerilor
 cunoașterea specificului, domeniului de aplicare și a importanței dreptului european al afacerilor
 cunoaștrea construcției europeane și a schimbărilor, cu impact asupra dreptului european al
afacerilor, precum și a instituțiilor UE și a Tratatelor Uniunii Europene, repere esențiale.
 înțelegerea obiectivelor, valori și principii specifice Uniunii Europene, cu implicații în dreptul
european al afacerilor
 înțelegerea semnificației Uniunii economice și monetare (UEM) în dreptul european al afacerilor și
cunoașterea unor aspecte de drept financiar și fiscal în spațiul european al afacerilor
 înțelegerea semnificației pieței unice în dreptul european al afacerilor, a Uniunii vamale, a libertății
de comunicare.
 cunoașterea libertăților fundamentale în spațiul european, ca temelie a pieței unice, esențiale în
dreptul european al afacerilor: libera circulație a mărfurilor; libera circulație a persoanelor; libera
circulație a serviciilor; libera circulație a capitalurilor și plăților.
 cunoașterea unor aspecte relevante din dreptul concurenței în UE; cunoașterea particularităților
privind societăţile în dreptul european al afacerilor; cunoașterea unor aspecte de drept penal al
afacerilor relevante în dreptul european al afacerilor
 înțelegerea politicii comerciale comune în UE și a influențelor în dreptul european al afacerilor;
cunoașterea politicilor Uniunii Europene de importanţă în dreptul european al afacerilor
 cunoașterea unor direcţii generale privind dreptul european al contractelor şi dreptul european al
afacerilor, precum și a unor principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene
 înțelegerea tendințelor de unificare a dreptului afacerilor în Europa, spre un Cod European al
Afacerilor

8. Conţinut
8.1
Curs
1.

2.

3.

Aspecte introductive privind dreptul european
al afacerilor: specificul dreptului european al
afacerilor;
domeniul
de
aplicare,
importanța,finalitățile; raportul juridic de afaceri
și particularități în dreptul european al
afacerilor, subsidiaritate și descentralizare;
izvoare; caracteristici ale dreptului european al
afacerilor; divizarea regulilor de drept european
al afacerilor; reguli de interpretare; modalități
alternative de soluționare a conflictelor în
dreptul european al afacerilor; aplicare în timp,
în spațiu și asupra persoanelor; delimitări
conceptuale
Construcția europeană și Europa în schimbare,
cu impact asupra dreptului european al
afacerilor. Tratatele Uniunii Europene, repere
esențiale în dreptul european al afacerilor, de
la Paris la Lisabona prin Roma, Maastricht,
Amsterdam și Nisa
Instituțiile Uniunii Europene. Implicații în
dreptul european al afacerilor

Metode de predare
Prelegerea, expunerea
însoțită de mijloace tehnice,
cu explicații și metode
interactive,
conversația euristică,
demonstrația logică,
problematizarea și dezbaterea
privind teorii și situații
practice, observația dirijată.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore. A se vedea
bibliografia
generală

Metode/mijloace online de
desfasurare a activitatilor
(desfasurate online in sistem
videoconferinta).
-“-

-“-

-“-

-“-

4.

- Obiective, valori și principii specifice Uniunii
Europene. Implicații în dreptul european al
afacerilor
- Etica, buna credință și responsabilitate
socială în dreptul european al afacerilor.
Filosofia economică și politică a comerciantului
- Uniunea economică și monetară (UEM) în
dreptul european al afacerilor
- Aspecte de drept financiar și fiscal în spațiul
european al afacerilor
- Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor : delimitări conceptuale
ȘI
semnificații în dreptul european al
afacerilor, principii
specifice libertăților
fundamentale de circulație; libertatea de
comunicare.
- Piața unică : principii generale și semnificații
în dreptul european al afacerilor;
strategii, domenii de acțiune ; uniunea vamală

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

7.

Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
mărfurilor

-“-

-“-

8.

Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
persoanelor
Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
serviciilor
Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
capitalurilor și plăților
- Dreptul concurenței în Uniunea Europeană
- Politica comercială comună în UE. Influențe
în dreptul european al afacerilor
- Particularități privind societăţile în dreptul
european al afacerilor

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

- Politici ale Uniunii Europene de importanţă în
dreptul european al afacerilor
- Aspecte de drept penal al afacerilor. Implicații
în dreptul european al afacerilor
Dreptul european al contractelor: direcţii
generale privind dreptul european al
contractelor şi dreptul european al afacerilor
;principii generale ale dreptului civil al Uniunii
Europene; piaţa unică la nivel european,
libertăţile
fundamentale
şi
armonizarea
dreptului european al contractelor

14.

Unificarea dreptului afacerilor în Europa. Un
Cod European al Afacerilor

-“-

-“-

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Sergiu Deleanu, Drept european al afacerilor. Piaţa internă a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic,
2013;
2. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Politicile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2017.
3. Mirela Carmen Dobrilă, Dreptul european al afacerilor. Principii, politici, piață unică, libertăți, drept
european al contractelor, Editura Universul Juridic, București, 2019.
4. Anca Ileana Duşcă, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
5. Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
6. Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene. Principii, acţiuni, libertăţi, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2016;
7. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
8. Lavinia Tec, Dreptul european al afacerilor, ed. a 2-a, Ed. Mirton, Timişoara, 2012;
9. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul european privat al afacerilor, Ed. Junimea, Iaşi, 2002.
10. Ioana Nely Militaru, Dreptul Uniunii Europene. Cronologie, izvoare, principii, instituţii, ed. a III-a, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
11. Legislație. Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcțíonarea Uniunii Europene,
directive, regulamente. Jurisprudență CJUE.
Referinţe suplimentare:
1. André Decocq, Georges Decocq, Droit européen des affaires, 2e éd., LGDJ, Paris, 2010;
2. Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Benoît Lecourt, Droit des affaires de l’Union européenne, Lexis
Nexis, Paris, 2015;
3. Codrin Macovei, Unificarea dreptului contractelor. O perspectivă europeană, Editura Junimea, Iași,
2005.
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare
Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore. A se vedea
1.
Aspecte introductive privind dreptul european În cadrul seminarului sunt
bibliografia
al afacerilor: specificul dreptului european al aprofundate principalele teme
generală
afacerilor;
domeniul
de
aplicare, abordate la curs; este
importanța,finalitățile; raportul juridic de afaceri încurajată dezbatarea şi
și particularități în dreptul european al problematizarea;
afacerilor; subsidiaritate și descentralizare; metode interactive,
izvoare; caracteristici ale dreptului european al conversația euristică,
afacerilor; divizarea regulilor de drept european demonstrația logică,
al afacerilor; reguli de interpretare; modalități problematizarea și dezbaterea
alternative de soluționare a conflictelor în privind teorii și situații
dreptul european al afacerilor; aplicare în timp, practice, observația dirijată.
în spațiu și asupra persoanelor; delimitări Metode/mijloace online de
conceptuale
desfasurare a activitatilor de
seminar si a evaluarilor
(desfasurate online in sistem
videoconferinta,
posibile evaluari pe parcurs
si/sau finale desfasurate mixt
sau online).
2.
Construcția europeană și Europa în schimbare, -“-“cu impact asupra dreptului european al
afacerilor. Tratatele Uniunii Europene, repere
esențiale în dreptul european al afacerilor, de
la Paris la Lisabona prin Roma, Maastricht,
Amsterdam și Nisa

3.

Instituțiile Uniunii Europene.
dreptul european al afacerilor

în

-“-

-“-

4.

- Obiective, valori și principii specifice Uniunii
Europene. Implicații în dreptul european al
afacerilor
- Etica, buna credință și responsabilitate
socială în dreptul european al afacerilor.
Filosofia economică și politică a comerciantului
- Uniunea economică și monetară (UEM) în
dreptul european al afacerilor
- Aspecte de drept financiar și fiscal în spațiul
european al afacerilor
- Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor : delimitări conceptuale
ȘI
semnificații în dreptul european al
afacerilor, principii
specifice libertăților
fundamentale de circulație; libertatea de
comunicare.
- Piața unică : principii generale și semnificații
în dreptul european al afacerilor;
strategii, domenii de acțiune ; uniunea vamală

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

7.

Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
mărfurilor

-“-

-“-

8.

Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
persoanelor
Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
serviciilor
Libertățile fundamentale în spațiul european,
temelie a pieței unice, esențiale în dreptul
european al afacerilor: Libera circulație a
capitalurilor și plăților
- Dreptul concurenței în Uniunea Europeană
- Politica comercială comună în UE. Influențe
în dreptul european al afacerilor
- Particularități privind societăţile în dreptul
european al afacerilor

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

Implicații

- Politici ale Uniunii Europene de importanţă în
dreptul european al afacerilor
- Aspecte de drept penal al afacerilor. Implicații
în dreptul european al afacerilor
Dreptul european al contractelor: direcţii
generale privind dreptul european al
contractelor şi dreptul european al afacerilor
;principii generale ale dreptului civil al Uniunii
Europene; piaţa unică la nivel european,
libertăţile
fundamentale
şi
armonizarea

dreptului european al contractelor
14.
Unificarea dreptului afacerilor în Europa. Un -“-“Cod European al Afacerilor
Bibliografie
Referinţe principale:
1. Sergiu Deleanu, Drept european al afacerilor. Piaţa internă a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic,
2013;
2. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Politicile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2017.
3. Mirela Carmen Dobrilă, Dreptul european al afacerilor. Principii, politici, piață unică, libertăți, drept
european al contractelor, Editura Universul Juridic, București, 2019.
4. Anca Ileana Duşcă, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
5. Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
6. Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene. Principii, acţiuni, libertăţi, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2016;
7. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
8. Lavinia Tec, Dreptul european al afacerilor, ed. a 2-a, Ed. Mirton, Timişoara, 2012;
9. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul european privat al afacerilor, Ed. Junimea, Iaşi, 2002.
10. Ioana Nely Militaru, Dreptul Uniunii Europene. Cronologie, izvoare, principii, instituţii, ed. a III-a, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
11. Legislație. Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
directive, regulamente. Jurisprudență CJUE.
Site-ul oficial al Uniunii Europene https://europa.eu
Acces la Dreptul UE http://eur-lex.europa.eu/
Comisia Europeană https://ec.europa.eu
Curtea de Justiție a Uniunii Europene https://curia.europa.eu
European Justice https://e-justice.europa.eu
Institutul European din România http://www.ier.ro.
Referinţe suplimentare:
1. André Decocq, Georges Decocq, Droit européen des affaires, 2e éd., LGDJ, Paris, 2010;
2. Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Benoît Lecourt, Droit des affaires de l’Union européenne, Lexis
Nexis, Paris, 2015;
3. Codrin Macovei, Unificarea dreptului contractelor. O perspectivă europeană, Ed. Junimea, Iași, 2005.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie, prin conținutul practic și aplicat, la formarea abilităților profesionale specifice în
corelația cu standardele profesionale aplicabile profesiilor juridice. Disciplina oferă cunoştiinţele şi premisele
generale ale angajării pe viitor în structuri şi instituţii europene.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
- asimilarea cunoștințelor și rezolvarea
problemelor indicate
- capacitatea de analiză și sinteză
- capacitatea de identificare corectă a
soluțiilor legale și jurisprudențiale
- capacitatea de interpretare a informațiilor
- capacitatea de argumentare
- intervenții active la curs

10.2 Metode de
evaluare
Curs- Dialog
Examen scris final

10.3 Pondere în
nota finală (%)
–50% nota de la
examenul final de
semestru
(examen scris, în
sistem clasic față
în față/ alternativ
examen oral
online - metode

sau mijloace
online de
desfasurare a
activităților de
evaluare
desfasurate
online in sistem
videoconferinta,
evaluari finale
desfasurate mixt
sau online)
10.5 Seminar/
Laborator

- exerciții, studii de caz
- realizarea unui proiect sau a unui
studiu/eseu tematic privind stadiul de
dezvoltare într-un anumit domeniu de
aplicare a dreptului european al afacerilor
sau cu privire la rezolvarea problemelor de
drept european al afacerilor într-o anumită
situație de fapt
- asimilarea cunoștințelor și rezolvarea
problemelor indicate
- capacitatea de analiză și sinteză
- capacitatea de identificare corectă a
soluțiilor legale și jurisprudențiale
- capacitatea de interpretare a informațiilor,
evaluarea critică
- capacitatea de argumentare
- calitatea documentării
- implicarea în cadrul discuţiilor purtate cu
privire la temele de seminar;
- gradul de înţelegere a noţiunilor specifice
materiei
10.6 Standard minim de performanţă

Evaluare continuă/pe
parcurs a activității la
seminar:
- prezentări și
intervenții orale la
problematizări și
dezbateri, evaluări prin
test scris- susținerea unui
proiect/ studiu/eseu
tematic/prezentare
studiu de caz

50% nota de la
seminar
(evaluare pe
parcurs în cadrul
seminariilor- scris
și oral, în sistem
față în față/
alternativ
evaluare online
orală- metode sau
mijloace online de
desfasurare a
activităților de
evaluare in sistem
videoconferinta,
evaluari pe
parcurs
desfasurate mixt
sau online)

- cunoașterea minimală a noțiunilor fundamentale din dreptul european al afacerilor
- cunoaşterea specificului dreptului european al afacerilor
- frecvență; parcurgerea bibliografiei; participarea activă la discuții, prezentări și dezbateri la seminar,
- folosirea adecvată a limbajului juridic specific dreptului european al afacerilor
- examen scris final, în sistem clasic față în față/ alternativ evaluare online - metode sau mijloace online de
desfasurare a activităților de evaluare online in sistem videoconferinta, evaluari pe parcurs si/sau finale
desfasurate mixt sau online.
- 10 prezențe la seminar; obținerea notei minim 5 la evaluarea la seminar și la examenul final de semestru
(promovarea seminarului este o condiție de îndeplinit pentru a se putea susține evaluarea finală în
sesiunea ordinară –nepromovarea seminarului implică evaluarea finală în sesiunea de restanțe)
Data completării
09.09.2020
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