SESIUNE DE RESTANTE SI MARIRI pentru MASTER
( discipline sem. II )
16 - 21 iunie 2021
DISCIPLINA
Filosofia dreptului european
Drepturile omului în Uniunea Europeană
Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale Modul 1: UE ca actor global; Modul
2: Europa lărgită și politica de vecinătate
Drept social european
Etica şi integritate academică
Filosofia dreptului european
Drepturile omului în Uniunea Europeană
Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale Modul 1: UE ca actor global; Modul
2: Europa lărgită și politica de vecinătate
Drept social european
Etica şi integritate academică
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Studenţii sunt rugaţi să verifice programarea restanţelor deoarece pot interveni modificări sau completări.
In cazul in care sunt discipline neprogramate sau se suprapun datele, va rugam sa ne comunicati pe adresa de mail: alina.niacsu@uaic.ro pana pe data de 11.06.2021.
Important:
Studenţii care vor avea cel puţin o disciplină nepromovată din anii I-II la finalul sesiunii din perioada 16-21 iunie şi nu au achitat taxa de şcolarizare vor fi propuşi la exmatriculare cu posibilitatea reînmatriculării
în luna septembrie 2021. Cererile de reînmatriculare şi un avans din plata taxei de şcolarizare se vor depune înainte de începerea anului universitar 2021-2022 (perioada se va afişa pe site-ul facultăţii în timp
util).

