Facultatea de Drept
Str. Avram Iancu nr. 11
Cluj-Napoca, RO-400089

CONTRACT DE STUDII – SEM. I
anul universitar 2016-2017

Tel./Fax: 0264-59.55.04
law@law.ubbcluj.ro
http://law.ubbcluj.ro

forma de învăţământ : ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
Numele şi prenumele _________________________________________ nr. matr. ________
C.N.P.
Pentru semestrul I din anul 2016-2017 mă înscriu la următoarele cursuri:
Codul
disciplinei

1)
2)
3)

Tipul
disciplinei

Obligatorie
Opţională
Facultativă

TITLUL DISCIPLINEI

Nr. credite

4) Restanţă

Taxa de şcolarizare este de 3.600 lei şi se plăteşte integral sau în 4 (patru) rate egale. În cuantumul taxei anuale studentul va
primi materialele didactice (carnet de student, suporturi de curs,tabletă, mape cu materiale, user şi parola pentru acces platformă etc.).
Iau la cunoştinţă că am dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină. Numai această înscriere îmi dă dreptul de
a mă prezenta la examen.
Iau la cunoştinţă că până cu o zi înainte de începerea sesiunii voi opta pentru una dintre cele 2 date de examen din sesiunea
respectivă. De asemenea, mă oblig să-mi achit toate taxele aferente materiilor trecute în contractul de studii.
Iau la cunoştinţă că accesul studenţilor în sala de examen cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare electronică este
strict interzis.
SEMNĂTURĂ student,

CONTRACT DE STUDII – SEM. II
anul universitar 2016-2017

forma de învăţământ : ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
Numele şi prenumele _________________________________________ nr. matr. ________
C.N.P.
Pentru semestrul II din anul 2016-2017 mă înscriu la următoarele cursuri:
Codul
disciplinei

1)
2)
3)

Tipul
disciplinei

Obligatorie
Opţională
Facultativă

TITLUL DISCIPLINEI

Nr. credite

4) Restanţă

Taxa de şcolarizare este de 3.600 lei şi se plăteşte integral sau în 4 (patru) rate egale. În cuantumul taxei anuale studentul va
primi materialele didactice (suporturi de curs, cd, mape cu materiale, user şi parola pentru acces platformă etc.).
Iau la cunoştinţă că am dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină. Numai această înscriere îmi dă dreptul de
a mă prezenta la examen.
Iau la cunoştinţă că până cu o zi înainte de începerea sesiunii voi opta pentru una dintre cele 2 date de examen din sesiunea
respectivă. De asemenea, mă oblig să-mi achit toate taxele aferente materiilor trecute în contractul de studii.
Iau la cunoştinţă că accesul studenţilor în sala de examen cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare electronică este
strict interzis.
Data:

SEMNĂTURĂ student,

Decan,

Secretar facultate,

