
Înfiin]at` în anul 1859, Facultatea de Drept confirm` atât prin rezultatele studen]ilor [i masteranzilor, cât [i prin cele ale absolven]ilor s`i, locul de

frunte ocupat în sistemul înv`]`mântului juridic românesc. Expresie a recunoa[terii valorii sale, Facultatea de Drept este membru fondator al

Hexagonului facult`]ilor de drept din România [i a dezvoltat numeroase colabor`ri na]ionale [i interna]ionale, una dintre acestea Colegiul Juridic

Româno-Francez de studii europene, organizat împreun` cu un consor]iu format din prestigioase facult`]i de drept din Fran]a.

Corpul profesoral al Facult`]ii de Drept include cercet`tori cu un loc bine conturat în [tiin]ele dreptului, ale c`ror publica]ii sunt referin]e obligatorii,

precum [i practicieni valoro[i, ale c`ror nume [i preg`tire remarcabil` sunt respectate în toate domeniile profesiilor juridice.

Studen]ii [i masteranzii Facult`]ii de Drept au la dispozi]ie cea mai bogat` bibliotec` de carte juridic` din România. Sesiunea anual` de comunic`ri

[tiin]ifice a studen]ilor [i masteranzilor reprezint` o modalitate de încurajare a implic`rii acestora în cercetare în domeniile dreptului pe care le

studiaz`. Potrivit statisticilor recente, absolven]ii Facult`]ii de Drept, Universitatea din Bucure[ti, are cei mai mul]i candida]i admi[i în Institutul

Na]ional al Magistraturii [i la Institutul Na]ional pentru Preg`tirea [i Perfec]ionarea Avoca]ilor. De asemenea, cele mai prestigioase societ`]i de

avoca]i din România recruteaz` cu prec`dere absolven]ii facult`]ii noastre.

Fiscalitatea constituie înc` un domeniu "rezervat" economi[tilor, cu toate c` aspectele juridice primeaz` în rezolvarea disputelor dintre contribuabili

[i fisc, iar normele dreptului european cunosc o mare aplicare în aceasta materie.

Masteratul a fost înfiin]at drept urmare a interesului în cre[tere manifestat în pia]a serviciilor de consultan]` dar [i de asisten]` [i reprezentare în

litigii pentru juri[tii specializa]i în fiscalitate; în ultimii ani a devenit evident c` fiscalitatea ridic` în primul rând probleme de natur` juridic` [i

constituie un domeniu în care profesiile juridice trebuie s`-[i ocupe locul cuvenit. Pentru acest motiv, programul de master focalizeaz` asupra

aspectelor de drept legate de tematica fiscalit`]ii.

Pentru a gestiona în manier` profesionist` conflictele fiscale, de valori însemnate, juri[tii care au dobândit în cursul de licen]` cuno[tin]e generale

au posibilitatea aprofund`rii tuturor aspectelor specifice dreptului fiscal în cadrul acestui masterat.

În considerarea complexit`]ii problematicii fiscalit`]ii, programul de master presupune studiul materiilor ce analizeaz` fiscalitatea din perspectiv`

na]ional` dar [i european`, deopotriv` dreptul substan]ial dar [i cel procedural aplicabil, impozitarea atât direct` cât [i indirect`, privind persoanele

fizice dar [i cele juridice. De asemenea, în vederea asigur`rii unei preg`tiri comprehensive a masteranzilor, programul analizeaz` din punct de vedere

juridic contabilitatea întreprinderii.
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Programul de Master Drept Fiscal propune urm`toarele cursuri:

Colectivul de cadre didactice este format din profesorii reputa]i ai universit`]ilor ce fac parte din consor]iul Universitaria, dintre care amintim pe prof.

dr. , conf. dr. , conf. dr. [.a. În fiecare semestru de c`tre profesori

invita]i provenind de la cunoscute universit`]i [i institute de cercetare din Europa; în anul universitar 2012-2013 a r`spuns invita]iei noastre dl. prof.

DHC Jacques Malherbe de la Universitatea din Louvain.

Orele de seminar sunt sus]inute atât de practicieni reputa]i [i doctori în [tiin]e activând în cadrul unor societ`]i de avocatur` [i de consultan]` (

– Pricewaterhouse Coopers, - David & Baias, - Leaua [i Asocia]ii), precum [i de speciali[ti din aparatul central al

Ministerului Finan]elor, cu responsabilit`]i în elaborarea actelor normative din domeniul lor de activitate (dr. – TVA, dr. –

procedur` fiscal` etc.).
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Teoria general` a dreptului fiscal

Drept contabil

Impozitarea persoanelor juridice

Impozitarea nereziden]ilor

Drept fiscal european

Taxa pe valoare ad`ugat`

Impozitarea persoanelor fizice [i contribu]iile sociale

Procedura fiscal` [i contenciosul fiscal

Radu Bufan Dan {ova Ciprian P`un o serie de cursuri sunt sus]inute în limba englez`

Ionu]

Simion Dan Dasc`lu Gheorghe Matei

Oana Iacob Tanti Anghel

Durata masterului este de

(1 octombrie – 30 iunie).

Programul de master se adreseaz` cu prec`dere

practicienilor [i celor care vor s` se perfec]ioneze în

acest domeniu, astfel încât cursurile vor fi

programate începând cu orele 16:00.

Num`rul maxim de participan]i este de .

în urma examenului

vor ocupa locurile pentru care

.

pentru persoanele care ocup`

în urma examenului de admitere

este de .

1 an

50

Primii 20 admi[i

taxa de [colarizare este acoperit`

din aloca]ii de la bugetul de stat

Taxa de [colarizare

celelalte 30 de locuri

3.300 lei

Condi]ii pentru înscriere:
240 credite sau 180 credite & master cu 120 credite
Documentele necesare pentru înscriere sunt
publicate la .

Taxa de înscriere este de .

Examenul de admitere se organizeaz` la disciplinele:

Examenul de admitere va consta
într-un test gril` cu , cuprinzând

25 întreb`ri din tematica dreptului fiscal
[i 25 întreb`ri din tematica dreptului societar,

publicate la .

Pentru detalii [i bibliografie consulta]i
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www.drept.unibuc.ro

320 lei

50 de întreb`ri

www.drept.unibuc.ro

www.drept.unibuc.ro

� Drept fiscal

Drept societar

3 - 9 septembrie 2013

13 septembrie 2013

�

Înscrierile se vor face \n perioada
[i examenul de admitere va avea loc

în data de .

Cursuri

Informa�ii utile Admitere


