
Completări la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Drept 2020 

 

 În baza Anexei 6 la Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel 

licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite 

transferabile (ECTS) aprobată prin Hotărârea Senatului 16.04.2020 Regulamentul de organizare 

și funcționare al Facultății de Drept va fi completat cu următoarele prevederi: 

1. Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial de 
facultate și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2019-2020. 

2. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul platformei Google Suite, domeniul 
ubbcluj.ro, administrată de Universitate prin intermediul Facultății, studenții având la 
dispoziție o singură dată de evaluare. Studenții vor putea participa la examinare doar prin 
intermediul contului instituțional. 

3. În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se 
susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, 
examinatorii vor stabili reprogramarea studentului în aceeași zi, la o altă oră anunțată în 
prealabil, dacă este posibil, sau la o altă dată, comunicată studenților până la începerea 
sesiunii. 

4. Examenele aferente anului IV se vor desfășura sub forma unui examen oral, conform 
regulilor stabilite de titularul de disciplină. Prin derogare de la prev. art. 78 examenul oral 
poate consta, de exemplu, în: a) rezolvarea unuia sau mai multor subiecte din programa 
disciplinei, atribuite aleatoriu, studentul beneficiind de un interval de timp stabilit de 
examinator pentru pregătirea răspunsului, completată de întrebări suplimentare; b) 
adresarea, de către examinatori, de întrebări din tematica disciplinei la care studentul 
răspunde imediat. Prin excepție, în cazul examenelor opționale, evaluarea se poate face și 
sub forma unor evaluări pe parcurs, oricare ar fi forma acestora. 

5. Examenele aferente anilor I-III se vor desfășura, la alegerea titularului de disciplină, fie 
sub forma unui examen oral, conform regulilor stabilite de titularul de disciplină. Prin 
derogare de la prev. art. 78 examenul oral poate consta, de exemplu, în: a) rezolvarea unuia 
sau mai multor subiecte din programa disciplinei, atribuite aleatoriu, studentul beneficind 
de un interval de timp stabilit de examinator pentru pregătirea răspunsului, completată de 
întrebări suplimentare; b) adresarea, de către examinatori, de întrebări din tematica 
disciplinei la care studentul răspunde imediat fie sub forma unui examen scris, cu subiecte 
redacționale sau grile, cu timp limitat alocat fiecărui subiect, prin derogare de la prevederile 
art. 78, fără posibilitate de revenire asupra răspunsului după transmiterea subiectului 
următor. Prin excepție, în cazul examenelor opționale, evaluarea se poate face și sub forma 
unor evaluări pe parcurs, oricare ar fi forma acestora. 

6. Examenele aferente programelor de Master se vor desfășura, la alegerea titularului de 
disciplină, sub forma unui examen oral, conform regulilor stabilite de titularul de 
disciplină. Prin derogare de la prevederile art. 78 examenul oral poate consta de exemplu 



în: a) rezolvarea unuia sau mai multor subiecte din programa disciplinei, atribuite aleatoriu, 
studentul beneficind de un interval de timp stabilit de examinator pentru pregătirea 
răspunsului, completată de întrebări suplimentare; b) adresarea, de către examinatori, de 
întrebări din tematica disciplinei la care studentul răspunde imediat sau sub forma unor 
evaluări pe parcurs, oricare ar fi forma acestora. 

7. Titularii de discipline vor comunica studenților și secretariatului facultății forma de examen 
aleasă (unde este cazul) și eventualele cerințe suplimentare până la data de 15 mai 2020 
inclusiv. 

8. În cazul anilor terminali, anul IV, practica de specialitate se va putea realiza sub forma 
comentării unei/unor hotărâri judecătorești disponibile în mediul virtual, în materia 
convenită cu coordonatorul de practică. 

9. În cazul examenelor orale studentul este obligat să intre pe platformă prin intermediul 
contului instituțional și să se identifice cu Cartea de identitate, păstrând permanent camera 
şi microfonul deschise. 

10. În cazul examenelor orale online, examinarea se realizează de cadrul didactic titular, 

împreună cu  titularul de seminar. Prin excepție cadrul didactic titular de curs poate fi 

înlocuit doar de către un cadru didactic titular care a predat sau seminarizat aceeași 

disciplină în anul universitar de referință și care are titlul de doctor. 

11. Rămân în vigoare celelalte prevederi incidente din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Facultății de Drept care nu contravin, direct sau indirect, prezentei hotărâri. 

12. Prezentele completări la Regulament de organizare și funcţionare al Facultăţii de Drept, se 

aplică, prin excepţie, doar pentru sesiunea de vară 2020. 

 


