UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE DREPT
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DOMENIUL DE LICENŢĂ: DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

CONCURS DE ADMITERE
2020
Forme de învăţământ la care se organizează admiterea:
1.

Învăţământ cu frecvenţă, prin concurs de admitere - sesiunea iulie 2020








Locuri finanţate de la buget - 288 de locuri;
Locuri finanțate de la buget pentru cetățeni români de etnie romă – 2 locuri;
Locuri finanțate de la buget pentru absolvenți de licee situate în mediul rural- 10
locuri;
Locuri cu taxă - 293 de locuri;
Locuri pentru români de pretutindeni – 5 locuri, din care 3 sunt rezervate pentru
absolvenții din anul pregătitor de limbă română, care au fost admiși în 2019;
Locuri pentru cetățeni străini din afara Uniunii Europene – 2 locuri;
Înscrieri online
1-16 iulie 2020 (în data de 16 iulie înscrierile se fac până la ora 14.00)
Confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail): 10-16 iulie 2020.
Pentru înscrieri link-ul va fi afişat începând cu data de 1 iulie 2020.

2.

Învăţământ la distanţă – ID
 Locuri cu taxă – 400 de locuri;
 Sesiunea iulie 2020 – Concursul de admitere va fi acelaşi cu cel organizat pentru forma
de învăţământ cu frecvenţă, urmând ca - în funcţie de opţiuni - la ID să fie admişi cei care
au obţinut minim nota 5 (50 de puncte). Sunt valabile toate informaţiile specificate la
forma de învăţământ cu frecvenţă (perioadă de înscriere, taxe, data concursului,
discipline de concurs, acte necesare).
 Sesiunea septembrie 2020 – Concurs de admitere numai pentru absolvenţii cu diplomă
de licenţă ai unei alte facultăţi.
Înscrieri on-line în perioada: 2-9 septembrie 2020 (în data de 9 septembrie înscrierile se
fac până la ora 14.00).
Selecţia candidaţilor: admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licenţă de la
facultatea absolvită anterior, în limita locurilor rămase libere după concursul de admitere
din iulie 2020.

3.

În cazul candidaţilor care susţin concurs de admitere în sesiunea iulie 2020, punctajul minim
de admitere este de 50 de puncte, indiferent de forma de învăţământ la care se candidează
(cu frecvenţă sau ID) şi de modul de finanţare (buget sau taxă plătită de student).

4.

Taxa de studiu (locuri cu taxă), pentru anul universitar 2020 – 2021, este de 4500 de lei.

D E C A N,
25.06.2020
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