UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE DREPT

În atenţia studenţilor care urmează cursurile Facultăţii de Drept
la forma de învăţământ la distanţă (ID)
Stimaţi studenţi,
Pentru studenţii din anul I la forma de învăţământ ID deschiderea anului universitar
2010/2011 va avea loc sâmbătă, 2 octombrie 2010, ora 11.00, în Amfiteatrul II (Nicolae
Titulescu).
Pentru toţi studenţii Facultăţii de Drept la forma de învăţământ ID, informaţii cu
privire la planul de învăţământ, structura anului universitar, planificarea activităţilor
tutoriale vor fi afişate, începând din 4 octombrie 2010, pe portalul CREDIS,
www.credis.ro – pe “Campusul virtual UNIBUC”–, la avizierul pentru ID al Facultăţii
de Drept, precum şi pe site-ul facultăţii, www.drept.unibuc.ro.
Cursurile pentru semestrul I (anii I, II, III şi IV) vor fi postate pe portalul CREDIS.
În perioada 4 - 15 octombrie 2010 studenţii admişi în anul I la forma de învăţământ la distanţă
sunt invitaţi la secretariatul Facultăţii de Drept, la d-na secretară Marinela Manea, în vederea
completării fişelor de înscriere în an, de înscriere la disciplinele opţionale şi a fişelor de
identificare personală, pentru a putea accesa acest portal. De asemenea, studenţii din anii II,
III şi IV sunt invitaţi la secretariat pentru a completa fişele de înscriere în an.
La înscrierea în anul de studiu, studenţii vor primi un set de informaţii privind organizarea
anului universitar (planul de învăţământ, titularii de disciplină, structura anului universitar,
plata taxelor, etc.)
Programul de lucru cu publicul al secretariatului este:
LUNI – JOI : 12-15
Taxa de studiu anuală este de 3100 lei. Pentru semestrul I, taxa în valoare de 1550 lei, se
achită până la data de 29 octombrie 2010 în contul Facultăţii de Drept
RO42RNCB0076010452620037, deschis la BCR sector 5, iar înscrisul doveditor al efectuării
plăţii se prezintă, la secretariatul facultăţii (în original sau în copie, ori se transmite prin fax).
Taxa se poate plăti la orice sucursală a BCR.
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Lector univ. dr. Claudiu Buglea
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