
Dragi studenți,  

 

Vă felicităm pentru ca ați reușit să promovați examenul de admitere la studiile masterale 

ale Facultății de Drept a Universității din Craiova! În cadrul programelor de master, Facultatea 

de Drept vă oferă oportunitatea de a studia în limba franceză în domeniul Drepturile omului. Este 

vorba de un program care se desfășoară sub egida Agence Universitaire de la Francophonie 

(Agenția Universitară a Francofoniei), organizație internațională care reunește 62 de state.  

Perspectivele pe care vi le deschide acest program pot fi menționate pe mai multe planuri. 

În primul rând, este vorba de oportunitatea de a studia sub îndrumarea a  9 profesori 

străini de la Universități franceze sau francofone și 10 profesori de la Facultatea de Drept a 

Universității din Craiova. Mulți dintre profesorii străini sunt deja invitați în programele de master 

sau de doctorat ale Facultății noastre și toți acești profesori au dreptul de a coordona lucrări de 

doctorat, ceea ce vă poate deschide drumul către cercetarea avansată. Astfel, din Franța de la 

Universitatea Bourgogne din Dijon, prof. univ. dr. Patrick Charlot este profesor de drept public și 

de istoria ideilor politice, director al Centrului de Cercetări și Studii în Drept și Științe Politice 

(Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique) și deja a coordonat în cotutelă 

tezele de doctorat a patru doctoranzi ai Universității din Craiova ; prof. Philippe Icard, profesor 

de drept public și prodecanul responsabil de relațiile internaționale la Universitatea Bourgogne 

din Dijon, actualmente coordonează o teză de doctorat în cotutelă la Facultatea de drept din 

Craiova împreună cu prof. Dan Claudiu Dănișor. De la Universitatea din Toulon, Franța, vor 

susține cursuri prof. univ. dr. Virginie Donier, profesor de drept public și prof. univ. dr. Sylvie 

Torcol, profesor de drept public. De la Universitatea din Lille II, Franța, este invitată prof. univ. 

dr. Annie Bottiau, profesor de drept privat și științe penale și director al serviciului de relații 

internaționale al Facultății de Științe Juridice, Politice și Sociale a Universității Lille II.  Din 

Elveția, Universitatea din Fribourg, vor preda dl. prof. univ. dr. Nicolas Queloz, profesor de 

drept penal și criminologie, care a coordonat în cotutelă două teze de doctorat la Universitatea 

din Craiova și prof. univ. dr. Gerhard Fiolka, profesor de drept penal internațional. Prof. univ. dr. 

Jose Manuel Sobrino Heredia, profesor de drept public și prof. univ. dr. Gabriela Oanță, profesor 

de drept internațional public și relații internaționale, ambii de la Universitatea La Coruna, 

Spania, încheie pleiada de profesori străini de valoare care vă vor îndruma pașii în cadrul 

studiilor masterale. Profesorii de la facultatea noastră care vor susține cursuri și seminarii sunt : 

prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor, conducător de doctorat; prof. univ. dr. Sebastian Rădulețu, 

conducător de doctorat, prof. univ. dr. George Gîrleșteanu, conducător de doctorat, prof. univ. dr. 

Ruxandra Răducanu, conducător de doctorat, Lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica – doctor în 

drept al Universității din Craiova și al Universității Bourgogne din Dijon, Lect. univ. dr. Sonia 

Drăghici – doctor în drept al Universității din Craiova și al Universității Bourgogne din Dijon, 

Lect. univ. dr. Mădălina-Cristina Dănișor – doctor în drept al Universității din Craiova și al 

Universității din Fribourg, Elveția, Conf. univ. dr. Diana Dănișor, Lect. univ. dr. Simina Badea, 

dr. Adriana Florina Marta – doctor în drept al Universității din Craiova și al Universității 

Bourgogne din Dijon. 

 În al doilea rând, pentru bursele de mobilitate Erasmus, dumneavoastră, masteranzii 

programului de Drepturile Omului puteți fi selectați, la cerere, pentru a studia un semestru într-

una dintre universitățile partenere, cu posibilitatea de a continua cu un al doilea an de master în 



universitatea aleasă. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt interesați și de alte oportunități 

în carieră, așa cum am subliniat deja, acest master vă poate deschide calea pentru un doctorat sub 

coordonarea științifică a profesorilor francezi/francofoni și români.  

Nu în ultimul rând, acest masterat va oferă posibilitatea de a postula la Instituțiile 

europene și internaționale.  

Cursurile masterale susținute de profesorii din universitățile francofone se vor desfășura 

în sistem modular, pentru ca seminariile să fie efectuate ulterior. Programul de master va începe 

cu disciplina Liberté et sécurité : restriction de l’exercice des libertés (Libertate și securitate : 

restrângerea exercițiului libertăților), predată de dl. Prof. Dan Claudiu Dănișor. 

Facultatea de drept vă oferă sprijin pentru a învăța și a actualiza cunoștințele de 

limba franceză, în sistem intensiv, cu cadre didactice specializate în limbajul juridic 

francez. 

Pentru a beneficia de toate aceste oportunități, trebuie să completați cererea de a vă 

transfera la masterul în limba franceză Droits de l’homme. Cererile pot fi depuse în perioada 

28.09.2016 – 05.10.2016, la secretariatul Master, secretar doamna Cristina Lupescu. 

Facultatea de Drept vă asigură de tot sprijinul de care aveți nevoie pentru a urma 

cursurile masterale în limba franceză.  

Vă dorim un an universitar plin de împliniri și succes! 
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