FIŞA DISCIPLINEI
CONTRACTUL – EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE

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 studiu / Calificarea

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE DREPT
Departamentul Drept Privat
Drept
Master
Master Instituţii de Drept Privat

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
CONTRACTUL – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI
2.3 Titularul activităţilor de
Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI
seminar
Examen
2.4 Anul de Master 2.5
2.7 Regimul
1 2.6. Tipul de
+ evaluare
studiu
evaluare
disciplinei
Semestrul
pe parcurs

Obligatorie DS
DO

(referat și
prezentare
PPT)

Codul disciplinei

DMR 5101

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
72
3.8 Total ore curs si seminar pe semestru 42
3.9. Total ore disciplină SI + AD1 + AD2 114
(Studiu individual + activități didactice curs + activități
didactice seminar)

3.9 Numărul de credite

8

1
14
ore
28
22
22
1
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul.
Competențe digitale nivel mediu (accesare Google Meet, accesare aplicații
4.2 de competenţe
Google Classroom, Google Sheets).

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



Studenţii vor accesa săptămânal link-ul de întâlnire pe platforma
Google Meet.



Studenții înscriși pot accesa inclusiv înregistrările video ale celor 14
întâlniri de curs online. În cadrul prelegerilor online sunt integrate
săptămânal prezentări PowerPoint.

 Materialele necesare sunt disponibile în aplicația Google Classroom
CONTRACTUL Evolutii si perspective, cod acces: 7bkl7of
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Participarea la orele de seminar desfășurate online în proporție de 75%
(aprox. 10 din 14 întâlniri online).



Materialele de seminar (PPT, google sheets, google forms, studii de
caz / soluții de speță, chestionare) sunt disponibile în aplicația Google
Classroom CONTRACTUL Evolutii si perspective, cod acces:
7bkl7of



Referatul tematic (aprox. 3-4 pag.) va fi elaborat pe un subiect la
alegere din tematica disciplinei (formarea și executarea contractelor
speciale, civile și comerciale, răspunderea contractuală); bibliografia
consultată (lucrările de specialitate consultate, inclusiv paginile web
accesate) vor fi citate în notele de subsol ale comentariului.



Numărul de pagini / nr. slide-urilor PPT este indicativ și poate fi
depășit.



Referatul tematic (aprox.3-4 pag.) va fi trimis la adresa de email
juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro până în data de 12 ian. 2022,
ora 20.00.



Pentru susținerea verbală a referatului, masteranzii vor pregăti o
prezentare PowerPoint (3-4 slides); materialele PPT vor fi
încărcate ulterior în aplicația Google Classroom CONTRACTUL
Evolutii si perspective, cod acces: 7bkl7of

6. Competenţele specifice acumulate






Competenţe
profesionale








Competenţe
transversale



Cunoaşterea corectă a evoluției noţiunilor specifice dreptului contractelor, formarea şi efectele juridice
ale contractelor
Dezvoltarea capacității de a utiliza noţiunile juridice specifice privind obligaţiile pre-contractuale de
informare şi obligaţiile legale specifice contractelor
Dezvoltarea aspectelor care ţin de principalele drepturi ale părţilor contractuale în ceea ce priveşte
formele de reprezentare contractuală
Abilitatea de a identifica soluţii conform prevederilor legale incidente în materia acordurilor de
principiu, clauzelor de retractare, pactelor de opţiune
Abilitatea de a motiva succint tipuri de acţiuni în justiţie în materii precum cele care implică clauzele
contractuale standardizate,
Abilitatea de a identifica soluții juridice pentru problemele de opozabilitate în materia condiţiilor
generale de contractare
Capacitatea de a utiliza remediile juridice specifice pentru soluţionarea litigiilor în materia contractelor
civile / comerciale încheiate prin tehnici virtuale, la distanţă, a contractelor de utilizare a
imobilelor pe o perioadă determinată.

Abilitatea de a identifica diferenţieri de ordin terminologic şi de regim juridic a unor instituţii
proprii, precum şi a unor instituţii ale dreptului civil / comercial al căror regim
juridic diferă în raport cu normele specifice anumitor varietăţi de contractare;
Capacitatea de a stabili calificarea corectă a raportului juridic, respectiv aplicarea normelor imperative
Capacitatea de a identifica tendinţele evolutive la nivelul dreptului european al contractelor, raportat la
stadiul de evoluţie al dreptului naţional
Interpretarea corectă a normelor imperative care reglementează domeniul contractelor civile /
comerciale

- Dezvoltarea abilităţilor de îndeplinire a unor activități sincron și asincron online, în rezolvarea unor
sarcini specifice
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală / scrisă implicând uzul adecvat al terminologiei juridice de
specialitate
- Abilităţi de reflexie critică şi constructivă pentru identificarea şi rezolvarea de probleme juridice specifice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Să familiarizeze studenții cu noțiunile specifice și cu liniile de evoluţie în materia
contractelor civile / comerciale, precum și cu
jurisprudenţa europeană / naţională relevantă în domeniul formării și executării
contractelor

7.2 Obiectivele specifice



Să identifice problemele teoretice / practice care să reflecte modalitatea în
care aspectele doctrinare / legislative specifice contractelor civile /
comerciale se aplică unor situaţii concrete;



Să familiarizeze studenții cu principiile care guvernează contractele de multifinanţare / finanţare hibridă, a problemelor legate de reprezentarea contractuală,
precum şi a normelor legale aplicabile în materia contractelor de credit,
Să cunoască normele legale aplicabile acordurilor de principiu, obligaţiilor precontractuale de informare, contractelor de servicii cloud computing, cesiunii
convenţionale a contractului
Să cunoască soluţiile jurisprudenţei invocate în contextul cursurilor susţinute,
evidenţiindu-se rolul mecanismelor juridice specifice în contextul
reglementărilor legale incidente;
Să identifice răspunsuri practice prin raportare la soluţiile jurisprudenţei în
domeniul protecţiei juridice a părţilor contractuale





8. Conținuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Evoluţii jurisprudenţiale şi perspective în materia Discutarea interactivă a
contractelor. Convenţiile anticipatorii – prezentare remediilor judiciare.
generală şi noţiuni introductive
Analizarea normelor legale
imperative / supletive
incidente
Prelegere online cu
integrarea de prezentări
PowerPoint
Activități sincron online
care implică analizarea de
teorii / norme legale
imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
2. Reprezentarea contractuală (I): Problematica
revocării mandatului în interes comun. Reprezentarea
prin agentul comercial. Delimitări în raport cu contractul
de intermediere
Reprezentarea contractuală (II): Abordări
practice şi puncte de interferenţă în materia
contractelor de comision / expediţie. Caracterul
reductibil al clauzelor penale. Problematica invocării
excepţiei de neexecutare a contractului

3.

Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare –
Activități sincron online
Discutarea interactivă a
remediilor judiciare.
Analizarea normelor legale
imperative / supletive
incidente

Prelegere online +
Prezentare PPT

3. Varietăţi hibride ale contractelor de împrumut (I): Analizarea de teorii / norme
contractele de finanţare de tip mezanin. Delimitări în
raport cu convenţiile de împrumut de tip levier /
creditare
4. Varietăţi hibride ale contractelor de împrumut
(II): problematica încheierii şi a efectelor juridice ale
contractelor de cesiune a creanțelor

5. Probleme practice privind restituirea prestaţiilor.
Configurarea daunelor-interese conform dispoziţiilor
noului Cod civil

legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
Activități sincron +
Prezentare PPT
Discutarea interactivă a
remediilor judiciare.
Analizarea normelor legale
imperative / supletive
incidente – Prezentare
PowerPoint
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare

6. Probleme practice privind nulitatea contractuală.
Grupuri
de
contracte
şi
interdependenţa
contractelor. Calificarea distributivă în funcţie de
obligaţiile contractuale caracteristice
7. Probleme practice privind rezoluţiunea / rezilierea Discutarea interactivă a
contractelor în NCC. Prolegomene la studiul executării remediilor judiciare.
Analizarea normelor legale
obligaţiilor contractuale prin echivalent pecuniar
8. Problematica garanţiilor ascendente în contractele
de vânzare. Condiţiile angajării garanţiei ascendente.
Paralelisme cu garanţia pentru buna funcţionare,
conform dispoziţiilor NCC

9. Evoluţii legislative şi jurisprudenţiale în materia
cesiunii convenţionale a contractului. Efectele juridice

imperative / supletive
incidente
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare.
Discutarea interactivă a
remediilor judiciare.
Analizarea normelor legale
imperative / supletive
incidente
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive

Materiale necesare:
Codul civil - legislaţie
consolidată, actualizată
2021
• Materialele necesare
sunt disponibile în
aplicația Google
Classroom
CONTRACTUL
Evolutii si perspective,
cod acces: 7bkl7of

între contractantul cedent şi cesionar. Efectele juridice
între contractantul cedat şi cesionar. Excepţii de la
reglementarea de drept comun a cesiunii contractului
10. Formarea şi efectele juridice ale contractelor de
servicii în mediul virtual (I). Analiza drepturilor şi
obligaţiilor juridice care revin provider-ului şi
utilizatorului serviciilor
11. Contractele încheiate prin mijloace de
comunicare la distanță. Probleme juridice legate de
securizarea datelor cu caracter personal în mediul
virtual (II): (a), facilitarea portabilităţii utilizatorilor,
investigarea mecanismelor juridice care asigură aceste
efecte (b)

12. Contractele de antrepriză. Analiza opozabilităţii
efectelor juridice generate. Fundamentarea
responsabilităţii juridice privind drepturile / obligaţiile
specifice

Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare.
Discutarea interactivă a
remediilor judiciare.
Analizarea normelor legale
imperative / supletive
incidente
Analizarea de teorii / norme
legale imperative / supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare

Materiale necesare:
Codul civil - legislaţie
consolidată 2021

14. Problematica validităţii şi efectelor juridice ale
clauzelor restrictive / limitative ale răspunderii
contractuale. Analiza abordărilor jurisprudenţiale

Discutarea interactivă a
remediilor judiciare.
Analizarea normelor legale
imperative / supletive
incidente
Abordarea interactivă a
noţiunilor specifice /
remediilor judiciare

8.2 Seminar

Metode de predare

Observaţii

1. Noţiuni introductive. Evoluţii şi perspective asupra
contractelor complexe / varietăţilor hibride de
contractare
2. Probleme practice legale de reprezentarea
contractuală. Linii de evoluţie în jurisprudenţa
naţională

Chestionar aplicativ 1.
Rezolvarea unor studii de
caz propuse online +
prezentare PowerPoint
Analizarea de teorii /
norme legale
imperative/supletive
Abordarea interactivă a
remediilor judiciare
utilizând terminologia de
specialitate în lb. engleză
Chestionar aplicativ 2
Activități asincron și
sincron online
Abordarea unor soluţii din
jurisprudența internă și din
materia executării
contractelor cross-border
Chestionar aplicativ 3.
Dezbateri pe baza unor
studii de caz prezentate
(PowerPoint). Simularea
unor situații decizionale și
analiza efectelor anticipate
ale deciziei.
Chestionar aplicativ 4
Google Forms. Activități
sincron / asincron online
Abordarea unor soluţii de
speţă. Rezolvarea unor

Materiale necesare
sunt disponibile în
aplicația Google
Classroom, cod acces:
7bkl7of

13. Perspective practice asupra efectelor juridice ale
contractelor de servicii financiare încheiate la
distanţă. Aspecte de drept naţional şi corelaţii

3. Contractele de locațiune. Evoluții și delimitări
conceptuale
4. Probleme practice legate de executarea co-activă a
contractelor. Vânzarea cu clauză de rezervă a
proprietății
5. Probleme practice privind restituirea prestaţiilor.
Configurarea daunelor-interese
6. Aspecte reflectate în jurisprudenţă privind
grupurile de contracte şi interdependenţa
contractelor. Calificarea distributivă în funcţie de
obligaţiile contractuale caracteristice

7. Probleme practice privind rezoluţiunea / rezilierea
contractelor în NCC. Executarea obligaţiilor

Pentru redactarea
referatului tematic, pot
fi utilizate resursele
disponibile gratuit pe
platforma Social
Sciences Research
Network
www.ssrn.com
De asemenea, pot fi
utilizare resursele
disponibile în baza de
date www.ceeol.com ,
platforma sintact etc.
Se va pune accentul pe
implicarea activă a
studenților în dezbateri
și în rezolvarea
cazurilor practice
supuse dezbaterii.

contractuale prin echivalent pecuniar / aspecte de
practică judiciară
8. Problematica garanţiilor ascendente în contractele
de vânzare. Condiţiile angajării garanţiei ascendente
pentru evicţiune / viciile ascunse ale bunurilor vândute

9. Evoluţii legislative şi jurisprudenţiale în materia
cesiunii convenţionale a contractului

10. Analiza drepturilor şi obligaţiilor juridice care revin
provider-ului şi utilizatorului serviciilor în contractele
cloud computing

11. Contractele de tip peer-to-peer. Probleme juridice
legate de securizarea datelor
12. Fundamentarea responsabilităţii juridice privind
drepturile / obligaţiile specifice în contractele încheiate
online
13. Analiza efectelor juridice ale contractelor de
servicii financiare încheiate la distanţă
14. Probleme practice privind efectele juridice ale
clauzelor restrictive / limitative ale răspunderii
contractuale

Bibliografie
Obligatorie
Suplimentară (Recomandată,
facultativă)

studii de caz propuse
(Google sheets).
Chestionar aplicativ 5.
Rezolvarea unor studii de
caz propuse în aplicația
Google Classroom, cod
acces: 7bkl7of
Abordarea unor soluţii
jurisprudențiale (prezentare
PPT disponibilă în Google
Classroom). Dezbateri pe
baza unor studii de caz
prezentate. Simularea unor
situații decizionale și
analiza efectelor anticipate
ale deciziei.
Abordarea unor soluţii de
speţă. Dezbateri pe baza
unor studii de caz
prezentate de cadrul
didactic (Prezentare
PPT). Simularea unor
situații decizionale și
analiza efectelor anticipate
ale deciziei.
Chestionar aplicativ 6
Google Forms. Rezolvarea
unor studii de caz propuse
în aplicația Google
Classroom, cod acces:
7bkl7of
Recapitulare finală.
Rezolvarea unor studii de
caz propuse. Activități
sincron și asincron online
(Google Meet).

Materialele de curs (docx, PPT, PDF) încărcate în aplicația Google
Classroom CONTRACTUL Evolutii si perspective,
- cod acces: 7bkl7of
- Argheni, S., „Relevanţa juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul
afacerilor”, în L. Bercea (editor), Contractele nenumite în afaceri, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 58-67;
- Stănescu A. T., Drept comercial. Contracte profesionale, ediția a II/a, Ed.
Hamangiu, București, 2018;
- Stănescu A. T., Legislația contractelor încheiate de profesioniști, Ed.
Hamangiu, 2018;
- Chirică D., „Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea şi
schimbul”, Ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;
- Bercea L. (coord.), „Contractele nenumite în afaceri”, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2017
- Cojocaru C., „Dreptul afacerilor. Practică judiciară pentru uzul
studenţilor”, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2017;
- Florin Moţiu, Contractele speciale în noul Cod civil, ed. a 7-a, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2017
- Florin Moțiu, Contractele speciale - ediția a 8-a, Ed. Universul Juridic,
București, 2020;
- Francisc Deak , Lucian Mihai , Romeo Popescu, Tratat de drept civil.
-

Contracte speciale. Vol. II Locatiunea. Inchirierea locuinței. Arendarea.
Antrepriza. Mandatul, Ed. Universul Juridic, București, 2020;
- Francisc Deak , Lucian Mihai , Romeo Popescu, Tratat de drept civil.
Contracte speciale. Vol. IV. Contractul de asigurare. Contractul de renta
viagera. Contractul de intretinere. Contractul de joc si pariu, Ed. Universul
Juridic, București, 2021;
- Francisc Deak , Lucian Mihai, Romeo Popescu, Tratat de drept civil.
Contracte speciale. Vol. III. Depozitul. Imprumutul de folosinta.
Imprumutul de consumatie. Tranzactia. Donatia, Ed. Universul Juridic,
București, 2018;
- Francisc Deak , Lucian Mihai, Romeo Popescu, Tratat de drept civil.
Contracte speciale, vol. I, Vânzarea, Editia a 5-a, actualizata si completată,
Ed. Universul Juridic, București, 2017;
- Regenbogen, I., „Reverse factoring. Funding the un-fundable?”, în Forme
speciale ale creditului bancar”, coord. L. Bercea, Universul Juridic,
Bucureşti, 2017, p. 115-126;
- De Franceschi, A., „European Contract Law and the Digital Single
Market”, Ed. Intersentia, 2016;
- Filip P., „Nulitatea actului juridic civil prin prisma interesului ocrotit”, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2016;
- Knapp L. C., Crystal N., Prince H.G., Rowley K. A. , „Rules of Contract
Law, 2017-2018: Selections from the Restatement (Second) of Contracts
and other Restatements, the Uniform Commercial Code, the CISG”,
Wolters Kluwer, 2017;
- J. Goicovici, „Vânzările succesive ale bunului – Garanţiile ascendente în
ambianţa
noului
Cod
civil”,
disponibil
la
adresa
https://www.universuljuridic.ro/vanzarile-succesive-ale-bunului-garantiileascendente-ambianta-noului-cod-civil/
- J. Goicovici, „Nulitatea clauzelor neuzuale, în reglementarea noului Cod
civil”, disponibil la adresa https://www.universuljuridic.ro/nulitateaclauzelor-neuzuale-reglementarea-noului-cod-civil/
- Ioan Adam, Tratat de drept civil. Obligatiile. Vol. I. Contractul, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
- Grigore-Valentin Beleniuc, „Contractul de intretinere. Conditii de validare
specifice; Efectele contractului de intretinere; Incetarea contractului de
intretinere si executarea silita a obligatiei de intretinere”, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2019;
- Monna-Lisa Belu Magdo, „Teoria contractului”, Ed. Hamangiu, București,
2021;
- Raluca Antoanetta Tomescu, „Contractul de leasing”, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2021;
- Oana Ruxandra Gherghina, „Contractul de antrepriza de lucrări de
construcții FIDIC”, Ed. C.H. Beck, București, 2020;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin parcurgerea cursului Contractul – Evoluţii şi perspective, studentul va putea răspunde ulterior cerinţelor
specifice pentru a oferi consultanţă juridică de specialitate în materia contractelor civile / comerciale,
cunoaşterea principiilor care guvernează contractele de multi-finanţare, a contractelor de servicii în mediile
virtuale, a problemelor legate de reprezentarea contractuală, precum şi a normelor legale aplicabile în materia
cesiunii convenţionale a contractului, în acord cu cerințele mediului de afaceri.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10. Curs / Seminar

• Cunoaşterea sistemului
conceptual, a conceptelor
şi a metodelor şi
procedeelor utilizate în
domeniul dreptului
contractelor civile și
comerciale

Masterandul va elabora un
referat (aprox. 3-4 pag.) pe un
subiect la alegere din tematica
disciplinei (formarea și
executarea contractelor speciale,
civile și comerciale, răspunderea
contractuală); bibliografia
consultată (lucrările de
specialitate consultate, inclusiv
paginile web accesate) vor fi
citate în notele de subsol ale
comentariului.

40 % referat:

• Capacitatea de utilizare
adecvată a conceptelor,
metodelor şi procedeelor
specifice dreptului
contractelor civile /
comerciale
• Înţelegerea importanţei
normelor juridice
imperative privind
clauzele contractuale
abuzive
• Cunoaşterea şi
înţelegerea importanţei
remediilor juridice
aplicabile în litigiile
dintre părțile contractuale
• Construirea cadrului
argumentativ pentru
cererile de chemare în
judecată în vederea
protejării intereselor
legitime ale părților
contractante
• Evaluarea argumentelor
proprii sau susţinute de
ceilalți participanți

Numărul de pagini / nr. slideurilor PPT este indicativ și poate
fi depășit.

= 4 puncte se vor
acorda pentru
elaborarea
referatului,
distribuite astfel:
conținutul
referatului = 2
puncte + elaborare
slides PPT = 2
puncte;
50% răspunsuri
examen oral

+ 10% 1 punct se
Referatul tematic (aprox.3-4
pag.) va fi trimis la adresa de
va acorda din
email
oficiu.
juanita.goicovici@law.ubbcluj.ro
până în data de 12 ian. 2022, ora
20.00.
Susținerea verbală a
referatului pe platforma
Google Meet, în data de
06.01.2022, în intervalul 16.0019.00 (studenții al căror nume de
familie începe cu literele A-M)
și, respectiv în data de
13.01.2022 (studenții al căror
nume de familie începe cu
literele N-Z), în intervalul orar
16.00-19.00.
Pentru susținerea verbală a
referatului, masteranzii vor
pregăti o prezentare
PowerPoint (3-4 slides).
Examen oral, pe platforma
Google Meets (în datele de
examinare din sesiunea ianuariefebruarie 2022) – 2 întrebări din
tematica abordată în cadrul
cursurilor (aprox. 15 min.).
Lista completă a subiectelor din
care vor fi extrase aleatoriu

întrebările de examen va fi
afișată în aplicația Google
Classroom CONTRACTUL
Evolutii si perspective, cod
acces: 7bkl7of, până în data de
14 ian. 2022.

10.6 Standard minim de performanţă









Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5 (cinci).
Studentul cunoaşte principalele concepte, le identifică şi le defineşte corect;
Limbajul de specialitate este corect utilizat raportat la terminologia fundamentală a disciplinei;
Studentul a furnizat răspunsuri corecte la întrebările cu grad minimal / mediu de dificultate din tematica
abordată în cadrul cursului.
Notele acordate sunt între 1(unu) și 10 (zece).
Pentru promovarea disciplinei studenții trebuie să dovedească cunoașterea noțiunilor de bază și a elementelor
fundamentale incluse în conținutul disciplinei.
Realizarea corectă şi în limitele temporale, a referatului / materialului PowerPoint şi prezentarea acestora.

Data completării
24.09.2021

Semnătura titularului de curs,
Lect. univ. dr. Juanita Goicovici

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de seminar,
Lect. univ. dr. Juanita Goicovici

Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. DAN ANDREI POPESCU

