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Lista programelor de studii universitare de master  

la care se organizează admitere în anul universitar 2022-2023 
 
Program de 
studii 

Modalitatea de admitere Criterii de 
departajare la medii 
egale 

Drept privat  Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu admis/respins ( se 
va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului de 
licență. 
- Absolvenții care se înscriu la concursul de admitere cu media de 
licență obținută la o specializare diferită de Drept vor susține un 
test scris de verificare a cunoștințelor specifice domeniului Drept, 
conform tematicii examenului de licență a domeniului Drept, 
sesiunea iulie 2022, care va fi evaluat cu notă (nota minimă 5). 

- Nota obținută la 
proba de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a 
anilor de studii  

Științe penale Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu admis/respins ( se 
va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului de 
licență. 
- Absolvenții care se înscriu la concursul de admitere cu media de 
licență obținută la o specializare diferită de Drept vor susține un 
test scris de verificare a cunoștințelor specifice domeniului Drept, 
conform tematicii examenului de licență a domeniului Drept, 
sesiunea iulie 2022, care va fi evaluat cu notă (nota minimă 5). 

- Nota obținută la 
proba de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a 
anilor de studii  

Dreptul 
afacerilor/Business 
law în limba 
engleză 

Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu admis/respins ( se 
va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului de licență 
- Absolvenții care se înscriu la concursul de admitere cu media de 
licență obținută la o specializare diferită de Drept vor susține un 
test scris de verificare a cunoștințelor specifice domeniului Drept, 
conform tematicii examenului de licență a domeniului Drept, 
sesiunea iulie 2022, care va fi evaluat cu notă (nota minimă 5). 
- Candidații care nu au studiat în programul de licență limba 
străină engleză vor susține o probă eliminatorie de testare a 
competențelor lingvistice pentru programul în limbi străine, proba 
fiind apreciată de comisia de admitere prin calificativul 
admis/respins. 

- Nota obținută la 
proba de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a 
anilor de studii 
 

Administrație 
publică  

Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu admis/respins ( se 
va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului de 
licență. 
- Absolvenții care se înscriu la concursul de admitere cu media de 
licență obținută la o specializare diferită de Administrație publică 
vor susține un test scris de verificare a cunoștințelor specifice 
domeniului Științe administrative, conform tematicii examenului de 
licență a domeniului Științe administrative, sesiunea iulie 2022, 
care va fi evaluat cu notă (nota minimă 5). 

- Nota obținută la 
proba de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a 
anilor de studii 

 


