
Dragi colegi proaspăt admiși la Facultatea de Drept a Universității din București,  

După o pregătire intensă, ați trecut și prin momentul mult așteptat în care să vă uitați cu emoții la 

seturile de liste publicate de facultate și să vă bucurați de rezultatele obținute după un concurs care, 

pentru mulți dintre voi, a reprezentat cea mai antrenantă provocare de până acum. Felicitări pentru 

perseverență, pentru reușită și pentru opțiunea aleasă! Veți primi felicitări pentru o bună vreme, 

fiind pe deplin meritate!  

În următorii 4 ani veți fi studenții celei mai prestigioase facultăți de drept din România (vă veți obișnui 

și cu această sintagmă, este și ea pe deplin meritată) și, pe lângă spețele la care răspunsul e „o 

discuție”, spiritul analitic și competitiv inerent facultății noastre sau acel sentiment din sesiune când 

prietenii de la alte facultăți/universități sunt în vacanță, vor fi caracteristice și colegialitatea dintre noi 

sau petrecerile „de la Drept”.   

Pentru fiecare generație există un grup oficial, administrat de Asociația Studenților în Drept, 

organizația reprezentativă a studenților Facultății de Drept, în care găsiți toate anunțurile relevante 

despre cursuri, orar, oportunități de practică, proiecte, burse, cămine, alte mesaje de interes ale 

studenților reprezentanți, întrebările și propunerile voastre șamd.  

Vă invit să accesați următoarele grupuri (menționez că este important să răspundeți la întrebările 

premergătoare pentru a vă putea identifica pe liste): 

Drept_19: https://www.facebook.com/groups/2136956593263430/ 

Drept_19_ID:  https://www.facebook.com/groups/719897778462799/ 

Venind în sprijinul vostru astfel încât să vă integrați în noul mediu, Asociația Studenților în Drept (ASD) 

și The European Law Students’ Association Bucharest (ELSA) au pregătit fiecare diverse activități în 

săptămâna premergătoare începutului anului universitar, la care vă recomand cu căldură să 

participați!  

În orice caz, despre cursuri, diverse facilități pe care le aveți la dispoziție sau pur și simplu tips & tricks-

uri, dacă nu v-ați lămurit după a VII-a ediție a proiectului „Învață să fii student”,  veți putea citi și în 

Ghidul bobocului, realizat anual de ASD.   

Până atunci, aveți într-un final vacanță și posibilitatea de a vă încărca bateriile pentru anul I!   

 

Cu prețuire și prietenie,  

Horia Onița, 

Președintele Asociației Studenților în Drept  


