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An de
studii

Perioada
 de studii

Vacanță  
27 dec.-14 ian.

Stagii  
de 

practică

Examene
semestriale

Perioada
 de studii

Zile libere 
-Vacanța de Paști 25 aprilie- 1 mai

 ( 5 zile),
 8 martie, 9 mai

Stagii  de 
practică Examene

semestriale

Anul 1
(9 unități de 

curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Teoria generală a dreptului 
17 decembrie - Decizii pentru modul sănătos de viață
20 decembrie - Psihologia generală
23 decembrie - Istoria dreptului românesc

17 ianuarie-6 mai

15 săptămâni 

10 mai-30 mai 

3 săptămâni
*Prezentarea 

practicii-30 mai

12  mai  - Tehnologii informaționale
16 mai   - Elemente de sociologie
19 mai   - Drept privat roman
23 mai   - Teoria activitatea de grefă și secretariat
26 mai   - Istoria culturii și civilizației

Anul 2
(8 unități de 

curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Etica și deontologia profesională
17 decembrie - Bazele dreptului constituțional
20 decembrie - Bazele dreptului civil, partea generală
23 decembrie - Psihologia relațiilor umane

17 ianuarie-6 mai

15 săptămâni 

10 mai-30 mai 

3 săptămâni
*Prezentarea 

practicii-30 mai

12 mai   - Bazele dreptului  administrativ
16 mai   - Bazele dreptului civil, partea specială
19 mai   - Bazele dreptului instituțional al UE
23 mai   - Inițiere în științe politice 

Anul 3
(7 unități de 

curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Limba străină de specialitate
17 decembrie - Bazele dreptului penal. Partea generală
20 decembrie - Bazele dreptului procesual civil I
23 decembrie - Bazele dreptului muncii și protecției sociale

17 ianuarie-6 mai

15 săptămâni 

15 săptămâni,
 o zi/ săptămână

4  ore

*Prezentarea 
practicii- 6 mai

12 mai   - Bazele dreptului penal. Partea specială
16 mai   - Bazele dreptului procesual civil II
19 mai   - Logica juridică 

Anul 4
(15 unități de 

curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni

15 
săptămâni,

 o zi/ 
săptămână

6  ore

*Prezentarea 
practicii- 15 

dec.

14 decembrie - Bazele antreprenoriatului
17 decembrie - Managementul activității grefierului
20 decembrie - Metodica activității de grefă și secretariat
23 decembrie - Bazele dreptului procesual penal I
20 ianuarie     - Acte de procedură civilă
24 ianuarie     - Dactilografia în activitatea de grefă și secretariat
27 ianuarie     - Controlul de gestiune a dosarelor 

31 ianuarie-15 aprilie 

10 săptămâni 

18  aprilie-20 mai

5 săptămâni

*Prezentarea 
practicii- 20 mai

18 apr.    - Cultura comunicării
21 apr.    - Filosofia
2 mai      - Executarea hotărârilor judecătorești
5 mai      - Bazele dreptului procesual penal II
12 mai    - Acte de procedură penală
16 mai    - Registratură, grefă și arhivă
19 mai    - Petiționarea și accesul la informație
23 mai    - Drepturile omului în procesul civil și penal.

3 iunie    -Examen de calificare / Susținerea lucrării de diplomă


