
 
 

Asociația Studenților în Drept organizează cea de-a VIII-a ediție de „Învață să fii 

student!” 

 

„Învață să fii student!” este cel mai amplu proiect al Asociației Studenților în Drept, 

devenind o tradiție atât pentru organizatori, cât și pentru cei peste 450 de studenți 

proaspăt admiși la Facultatea de Drept care, și în acest an, participă cu entuziasm 

la evenimentul menit să-i inițieze în viața de student. 

De asemenea, este un proiect bine structurat, cu o desfășurare pe mai multe zile, 

în perioada 28 septembrie - 3 octombrie 2020, care ne permite să satisfacem 

curiozitățile participanților, să facilităm adaptarea acestora în mediul universitar și 

să le dezvăluim tainele studentului la Drept prin intermediul activităților pe care le 

organizăm: deschidere, conferință, workshopuri, evenimente alături de partenerii 

ASD, seară de film, seară de chitară și diverse activități de socializare. 

Anul acesta, având în vedere situația epidemiologică și restricțiile impuse, proiectul 

„Învață să fii student!” este adaptat noii realități, desfășurându-se atât într-un 

format mixt, unele evenimente având loc online, prin intermediul platformelor 

Zoom și Google Meet, iar altele având loc fizic, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe pagina de Facebook a evenimentului. 

Chiar și în condițiile speciale din acest an, ASD este aici să le ureze tuturor bobocilor 

un cald „Bun venit la Facultatea de Drept!”. 

 

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN DREPT 

 

ASD este membru al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România și 

reprezintă interesele studenților Facultății de Drept a Universității din București 

încă din 1999. Prin efortul celor peste 400 de voluntari, ASD reușește anual să 

desfășoare o serie largă de activități (de exemplu: concursuri de procese simulate, 

stagii de practică, schimburi de experiență cu alte facultăți din țară și din 

străinătate ș.a.m.d.) alături de partenerii de renume din zona juridică, fiind, în 

același timp, o puternică voce a colegilor în Consiliul Facultății de Drept și în Senatul 

Universității. 

Mai multe detalii despre ASD puteți accesa pe: 

 Facebook: https://www.facebook.com/ASDrept 

 Instagram: https://www.instagram.com/asd_ub/ 

 Site: https://asd-ub.ro/ 

https://www.facebook.com/events/736940843760733?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/ASDrept

