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MODALITATE DE ADMITERE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2019 

 

1. Domeniul Drept - locuri finanţate de la bugetul de stat și locuri cu taxă, 

 Specializarea Drept privat, învățământ cu frecvență - zi, locuri finanţate de la bugetul de stat și 

locuri cu taxă,  

 Specializarea Dreptul afacerilor/Business law – în limba engleză , învățământ cu frecvență - zi, 

locuri finanţate de la bugetul de stat și locuri cu taxă 

 Specializarea Drepturile omului/Droits de l’homme - în limba franceză, învățământ cu frecvență 

- zi, locuri finanţate de la bugetul de stat și locuri cu taxă 

 Specializarea Științe penale, învățământ cu frecvență - zi, locuri finanţate de la bugetul de stat și 

locuri cu taxă 
 

 Concurs de admitere: 

 Admiterea se face având în vedere: Media generală a  examenenului de licenţă : 85% din 

 media de admitere și Proiectul de continuare a studiilor universitare - Ciclul II (Master):  15% 

din media de admitere 
 

Formula de calcul a Mediei de admitere:  85% Media generală a examenenului de licenţă + 

15% Nota Proiect de continuare a studiilor universitare   
 

Elaborare și notare Proiect de continuare a studiilor universitare  
 

A. Condiţii de tehnoredactare:  

- 1-2 pagini, (aproximativ 500-1000 de cuvinte) 

- Times New Roman, font 12, la 1 rând  
 

B. Conținutul proiectului:  

- Propunere de continuare a cercetării realizate în lucrarea de licență (în cadrul studiilor 

universitare de licență); 

- Cadrul normativ  și bibliografie ; 

- Esenţializarea jurisprudenței în materie. 
 

C. Notare: se acordă notă de la 1 - 10. 
 

Proiectul de continuare a studiilor universitare se va depune la momentul înscrierii. 

 

 Absolvenții altor specializări decât specializarea Drept, vor susține un test scris de verificare  a 

cunoștințelor specifice domeniului Drept, conform tematicii examenului de licență a 

domeniului Drept, sesiunea iulie 2019, care va fi evaluat cu  notă (nota minimă 5). 

 Candidații care nu au studiat în programul de licență limbile străine engleză sau, după caz, 

franceză, vor susține o probă eliminatorie de testare a competențelor lingvistice pentru 

programele în limbi străine, proba fiind apreciată de comisia de admitere prin calificativul 

admis/respins. 

Criterii de departajare, în situaţia în care aceasta se impune:  

1. Nota obținută la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, de la 

examenul de licență 

2. Nota obținută la proba de prezentare și susținere a lucrării de licență 


