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„Facultatea de Drept a Universităţii din București înseamnă pentru mine, întâi de toate, 
prestigiu. Un loc în care se întâlnesc, într-o firească împletire, academismul și erudiţia, 
exigenţa și prestanţa, corectitudinea și integritatea. Facultatea a însemnat și continuă să o 
facă, un loc al desăvârșirii mele atât pe plan profesional, academic, cât și pe plan personal. 
Intrată fiind în facultate fără nicio cunoștinţă în domeniu, cu doar un zâmbet în buzunar, 
am întâlnit harul, întruchipat de profesori, pentru care fiecare curs și seminar înseamnă 
provocarea de a găsi drumul către noi, studenţii. Este locul unde am simţit că activitatea 
studenţilor contează, fiecare dintre noi fiind o piesă determinantă în mecanismul complex 
și fermecător al Facultăţii de Drept. Am înţeles că aici este locul în care orice vis, orice 
întrebare și orice îndrăzneală își găsesc calea spre a deveni realitate, păstrând aura decenţei 
și a rigorii. Este o intersecţie a oportunităţilor, indiferent de personalitatea și interesele 
fiecăruia dintre studenţi, oportunităţi ce se concretizează în conferinţe, concursuri 
naţionale și internaţionale, programe și centre de cercetare, precum și alte activităţi menite 
să perfecţioneze cunoștinţele acumulate. Am pornit la drum căutând confirmarea că am 
ales Facultatea potrivită și am ajuns la certitudinea că aici pot învăţa să dau un sens nobil 
devenirii mele.” [Maria, studentă ]



Oportunităţi pentru studenţi
 burse
•  Burse pentru performanţa știinţifică
•  Burse de performanţă Meritul Olimpic
•  Burse de merit
•  Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural
•  Burse sociale și sociale ocazionale
•  Burse speciale acordate studenţilor cu rezultate remarcabile în 

activităţi culturale sau sportive
•  Burse speciale pentru activităţi extracurriculare
•  Ajutoarele Constantin Stoicescu

„Unde?” 
•  Sala de Sport din clădirea Facultăţii de Drept
•  Sala de Sport „Pitar Moș” din clădirea Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
•  Sala de Sport „Cămin Gaudeamus” din clădirea Facultăţii de Sociologie și  

Asistenţă Socială
•  Baza sportivă a Departamentului de Educaţie Fizică și Sport
•  Sala de Sport „Măgurele” din clădirea Facultăţii de Fizică

 biblioteci 
• Filiala BCU din cadrul Facultăţii 

de Drept
• Biblioteca Centrală Universitară
 „Carol I”

 activităţi știinţifice
•  sesiuni și conferinţe internaţionale
•  dezbateri
•  mese rotunde
•  seminarii practice
•  studii de caz
•  procese experimentale
•  seminarii metodologice
•  școli internaţionale
•  școli de vară

 concursuri studenţești
• Hexagonul Facultăţilor de Drept
• Concursul internaţional Willem Vis (drept privat)
• Concursul internaţional Philip Jessup (drept internaţional public)
• Concursul internaţional Ben Telders (drept internaţional public)
• Concursul internaţional Rene Cassin (drept european al drepturilor omului)
• Concursul internaţional Price Media  Law (dreptul media, drepturile omului)
• International Criminal Court Moot Competition (drept internaţional penal)

facilităţi sportive

 cazare
•  Locuri de cazare în căminele Universităţii din București 



Oportunităţi pentru studenţi

 asociaţii studenţești
•  Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD) 
•  Asociaţia Studenţilor din Universitatea din București (ASUB)
•  The European Law Students' Association (ELSA)
•  The Network for International Law Students (NILS)

•  Burse Erasmus+, program al Comisiei Europene

•  ELPIS (European Legal Practice Integrated Studies): funcţionează în cadrul 
programului ERASMUS și reprezintă un ciclu suplimentar de studii având drept scop 
aprofundarea cunoștinţelor dobândite de student în timpul studiilor sale de licenţă si 
obţinerea titlului academic de „MAGISTER LEGUM EUROPAE” (MLE).

•  Consorţiul CIVIS

centre de cercetare
•  Centrul de studii în dreptul concurenţei 
•  Centrul de drept constituţional și instituţii politice
•  Centrul de drepturile omului 
•  Centrul de drept social comparat 
•  Centrul de procedură civilă 
•  Centrul de cercetare în domeniul știinţelor penale 
•  Centrul de teoria generală a dreptului și de drepturi noi 
•  Centrul de studii în arbitraj comercial internaţional
•  Centrul pentru studii de drept natural și analiză normativă
•  Centrul pentru studii de drept comparat Leontin Jean Constantinesco
•  Centrul pentru studii de drept internaţional și transnaţional
•  Centrul de drept internaţional privat și drept internaţional al mediului

•  Colegiul juridic franco-român 
(un parteneriat academic de 
excepţie între Facultatea de Drept 
și un consorţiu de universităţi 
franceze în fruntea cărora se află 
Universitatea Paris I Panthéon-
Sorbonne)

•  British Law Center 

•  Program de cooperare cu 
Universitatea din Dayton –  
Ohio, S.U.A.

•  Cursul de Introducere în dreptul 
spaniol (în limba spaniolă)

•  Cursuri susţinute de profesori din 
SUA, Fulbright Visiting Scholar 
Program

mobilităţi internaţionale



• Drept 

• Școala Doctorală de Drept

• Drept internaţional, european și comparat al drepturilor omului (în limba franceză)

•  Dreptul afacerilor 
•  Carieră judiciară
•  Drept privat 
•  Dreptul muncii, relaţii de  

muncă și industriale 
•  Drept internaţional public 
•  Dreptul Uniunii Europene 
•  Știinţe penale 
•  Achiziţii publice, concesiuni, 

parteneriat public-privat 
•  Dreptul urbanismului și al  

amenajării teritoriului 
•  Drept fiscal
•  Droit et Gouvernance des Affaires 

Internationales et Européennes  
(în limba franceză)

•  International Arbitration 
(în limba engleză)

•  Drept economic european  
(în limba germană)
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Admiterea la Facultatea de Drept: iulie–septembrie

Pentru detalii privind numărul de locuri și perioada de înscriere, vezi admitere.unibuc.ro, precum și drept.unibuc.ro

Selecţie 

Licenţă (IF și ID)

Concurs de admitere 
la disciplinele: Limba 
română, Economie și 

Gândire critică

Concurs  
de admitere,  

organizat în lunile 
iulie și septembrie 

(examen sau concurs 
de dosare,  

în funcţie de  
programul  
de master)

Masterat

• 650 locuri
• 13 specializări

Număr locuri IF: 300 locuri 
buget și 300 locuri cu taxă
Număr locuri ID: 400 locuri

Examen de admitere (IF și ID): Concurs de admitere la disciplinele: Limba română, Economie și Gândire critică. Concursul se desfășoară în două 
etape, în lunile iulie, respectiv septembrie. În luna septembrie, concursul se va desfășura în aceleași condiţii ca în luna iulie, în limita locurilor rămase 
disponibile. Pe baza opţiunilor, în ordinea mediilor, candidaţii care au optat și pentru ID vor fi distribuiţi la această formă de învăţământ.
Pentru ID: absolvenţii cu diplomă de licenţă vor putea fi admiși pe baza unui concurs de dosare. În acest caz, admiterea se face în ordinea mediei 
obţinută la examenul de licenţă de la facultatea absolvită anterior. 

http://admitere.unibuc.ro/
https://drept.unibuc.ro/


Oportunităţi  
de carieră

• Magistratură – judecători  
sau procurori 

• Avocatură 

• Notariat 

• Consilieri juridici 

• Consilieri pentru afaceri 
europene 

• Consilieri în cadrul serviciului 
de probaţiune 

• Executori judecătorești 

• Practicieni în insolvenţă 

• Grefieri 

• Profesori și/sau cercetători 
în cadrul învăţământului 
universitar



„Sunt unul dintre oamenii care și-au ales mai întâi profesia și apoi facultatea. Am crezut ani de zile că voi fi 
procuror, împrumutând pentru acest vis câteva concepţii din seriale americane. Ulterior, am aflat ce trebuie 
să faci pentru a fi procuror. Facultatea de Drept. Am luat-o ca pe un dat. Am ales Universitatea din București și, 
după o admitere „criminală”, am ajuns unul dintre studenţii UB, unul dintre studenţii la Drept. Greul abia acum 
începea. Informaţii noi, cămin, oraș nou și nu prea, crearea unor prietenii. Dar aceste provocări au înseamnat 
și bucuria celor 3 ani de studenţie: informaţii noi care să te facă să iubești atât de mult ceea ce faci încât să simţi 
că spulberi un mit al învăţatului la drept, măsurabil în kg de cărţi/zi, căminul care te-a înarmat cu rezistenţă, 
răbdare, colegialitate, inventivitate, orașul încă nou și nu prea (farmecul lui), iar prietenii au venit și au rămas 
alături (#eroiimei). Acum, decizia prinde rădăcini. Lumea aceasta prinde contur și pot spune că, dacă ar fi să o 
iau de la capăt, aș alege tot Dreptul, dar cu mai puţin patos pentru a fi procuror și mai deschis către alte profesii 
din domeniul juridic. Câteva sfaturi pentru viitorii studenţi în 5 lecţii:
Lecţia nr. 1: Crede în ceea ce ai ales și acceptă că uneori te poţi înșela. If you are meh with it then change it. 
Lecţia nr. 2: În studenţie ai ocazia să fii 100% tu însuţi și tot să găsești oameni care să îţi fie prieteni. Strange 
friends everywhere. Lecţia nr. 3: Bariere are doar parcarea. Tu poţi să faci orice ca să stăpânești domeniul tău. Read, 
work, understand, repeat. Lecţia nr. 4: Sesiunea este pentru note mari, burse, Grozăvești. Restul anului este 
pentru viitorul tău. Choose your thing and try to be the best. Then choose a back-up plan. Lecţia nr. 5: Du-te la 
cursuri și seminare. S-ar putea să îl găsești pe omul asemeni căruia ţi-ai imaginat că vei fi. «Fură ca un artist» 
și adaugă tușă personală. Find him, use his work and become better. Bonus: Nu căuta să fii în competiţii. Fă 
echipe. Nimeni nu îţi «va fura» locul. If your team is not the best, at least you are together. Mult succes. Salutări 
din Grozăvești.” [Marius, student]





admitere.unibuc.ro
drept.unibuc.ro
facebook.com/drept.unibuc

Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36–46, sector 5, București, România 
E-mail: informatii.drept@drept.unibuc.ro 
Telefon admitere studii de licenţă: (+40) 21 305 97 21, (+40) 21 315 59 47,  
(+40) 21 305 97 19, (+40) 21 305 97 20, (+40) 21 305 97 24
Telefon admitere programe de master: (+40) 21 305 97 25, (+40) 21 305 97 26 
Fax: (+40) 21 315 59 47, (+40) 21 312 07 19 
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