
 

            

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

„D R E P T”  

 

 Programul de studii universitare „Drept” din domeniul Drept este acreditat 

prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 10 mai 

2005 şi a fost reacreditat în urma vizitei de evaluare a ARACIS, din luna februarie a 

anului 2012, finalizată cu acordarea reacreditării (H.G. nr. 707/18.07.2012, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 525/30.07.2012).  

 

  Acest program de studii universitare se caracterizează în principal prin 

misiunea sa, centrată pe învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în deplin acord cu 

misiunea instituţională. Astfel, facultatea noastră îşi propune să pregătească tinerii 

absolvenţi de licee, pentru piaţa muncii, provocându-i cu o ofertă educaţională 

concretă care să le permită accesul la profesiuni bine definite şi solicitate în domeniul 

juridic, dar şi să le insufle interesul pentru cercetarea ştiinţifică, munca intelectuală şi 

gândirea creativă.   

 

 În vederea îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative îşi propune următoarele obiective: 

 - formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, 

al inserţiei profesionale a absolventului şi al satisfacerii nevoii de competenţă a 

mediului socio-economic; 

 - cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare prin creaţie individuală şi colectivă, în 

domeniul ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor, precum şi valorificarea şi 

diseminarea rezultatelor acestora.  

 

 Cursurile Programului de studii universitare „Drept” sunt organizate pentru 

învăţământul de zi, durata studiilor fiind de 4 ani (8 semestre). Studiile se desfăşoară 

în baza sistemului european al creditelor transferabile care facilitează mobilitatea 



studenţilor, atât în cadrul facultăţii, cât şi în raport cu instituţii similare din ţară şi 

străinătate.  

Studiile universitare se finalizează prin susţinerea examenului de licenţă în 

cadrul facultăţii noastre. Examenul de finalizare a studiilor de licență conţine două 

probe: o probă teoretică scrisă de evaluare a cunoștințelor  fundamentale și de 

specialitate (prin teste grilă) şi o probă orală constând în prezentarea lucrării de 

licenţă.  

 Planul de învăţământ este structurat pe trei categorii de discipline: discipline 

fundamentale, discipline de specialitate, în domeniu şi discipline complementare, 

conform ponderilor alocate şi prevăzute în standardele programului de studii. S-a 

urmărit compatibilizarea programului de studii cu nomenclatorul disciplinelor în 

domeniu, iar în ceea ce priveşte durata semestrelor de studiu, aceasta a fost 

adaptată astfel încât să ofere studenţilor posibilitatea însuşirii şi fixării cunoştinţelor 

de specialitate.   

 

Discipline fundamentale Discipline din domeniu şi 

de specialitate 

Discipline complementare/la 

alegerea instituţiei 

 

Teoria generală a dreptului 

Drept constituţional şi instituţii politice 

Drept civil 

Drept roman 

Drept penal – partea generală 

Drept penal – partea specială 

Drept administrativ 

Drept instituţional comunitar 

Drept internaţional public 

 

 

 

 

Dreptul proprietăţii intelectuale 

Drept procesual penal 

Drept comunitar european 

Practică de specialitate 

Drept procesual civil 

Dreptul muncii şi securităţii sociale 

Criminalistică  

Dreptul mediului 

Drept execuţional penal 

Dreptul comerţului internaţional 

Dreptul european al concurenţei 

Drept internaţional privat 

Dreptul transporturilor 

Istoria instituţiilor europene 

Drept financiar şi fiscal 

Drept notarial 

Dreptul asigurărilor 

Istoria dreptului românesc 

 

 

 

 

Limba germană 

Limba engleză 

Bazele ştiinţei politice 

Retorică  

Limba latină 

Criminologie 

Informatică  

Sociologie juridică 

Management  

Istoria culturii şi civilizaţiei 

transilvane  

Protecţia internaţională a drepturilor 

omului 

Contabilitate  

Drept canonic 

Organizarea sistemului judiciar 

Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale 

Organizarea profesiilor juridice 

liberale 

Medicină legală 

Metodologia cercetării ştiinţifice  

 


