
 PROGRAM DE MENTORAT ”PRIMII PAȘI CU DREPTUL” 

 

DESCRIEREA EVENIMENTELOR DIN CADRUL PROIECTULUI „ PRIMII PAȘI CU DREPTUL” 

 Dragi boboci, deoarece  știm că orice început este dificil, Facultatea de Drept, împreună cu Asociația Studenților în Drept din 

Universitatea din Craiova, vă invită să descoperiți  micile secrete ale studenției în cadru programului “Primii pași cu dreptul“. 

Ce însemnă “Primii pași cu dreptul“? 

Având în vedere începerea anului universitar, voluntarii A.S.D.-U.C.  au plăcerea de a vă deveni atât prieteni, cât si ghizii voștri,  de-a 

lungul  primei săptămâni, desfășurându-se mai multe activități menite să facă acomodarea voastră mult mai ușoară.  

În ziua de deschidere a cursurilor  Facultății de Drept vom organiza turul acesteia pentru a descoperi sălile de curs, seminar, amfiteatrele  

și biblioteca. Detaliile cu privire la  ora la care va avea loc festivitatea de deschidere vor fi comunicate ulterior pe pagina Facultății de Drept 

(https://drept.ucv.ro/), iar turul facultății va avea loc imediat după închiderea festivității. Mentorii voștri de grupă vă vor ghida în prima zi și vă 

vor comunica în zilele ce urmează toate informațiile necesare.  

Inițierea continuă printr-o întâlnire ce va avea loc pe 4  octombrie, orele 18, alături de voluntarii ASD-UC  care sunt la fel de nerăbdători 

să vă cunoască și să vă răspundă tuturor curiozităților legate de ce înseamnă sa fii student, de la descifrarea orarului până la cea mai bună cafea 

care te trezește în timpul sesiunii. De asemenea, sala de curs în care va avea loc întâlnirea va fi comunicată ulterior de către mentorii de grupă.  

Totodată, noi, voluntarii ASD-UC știm cum se simt emoțiile din prima săptămână de facultate, de aceea, dacă încă nu ai apucat să ai main 

character vibes in povestea ta, îți oferim acesta ocazie. Pe data de 5 Octombrie, orele 20, căminul studențesc numărul 8 este gazda primei povești 

din acest an, Seara filmului, în care toți vom avea un happy ending.  

Evenimentul „ Primii pași cu dreptul ” se va încheia așa cum se cuvine cu așa-numita Serată a Dreptului, pe 14 octombrie. Noi ne-am 

făcut deja ținutele smart-casual ce se vor armoniza cu evenimentul găzduit de facultate chiar la etajul I,  începând cu orele 18. Seara de 

socializare va fi acompaniata de câțiva colegi talentați ce ne vor face sa ne ridicam de pe scaune. 
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